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Woord vooraf

Het is inmiddels ruim vier jaar geleden dat de Wetenschapswinkel van de
Katholieke universiteit Brabant besloot tot uitbreiding van zijn onderzoeksactiviteiten op milieugebied. In overleg met de Stichting Brabantse
milieufederatie en de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde
werd besloten tot een orienterend onderzoek naar juridische instrumenten
voor de bescherming van beken in het Belgisch-Nederlandse grensgebied.
De orienterende fase leverde zodanige perspectieven op voor verdergaand
onderzoek dat in januari 1991 een dissertatieonderzoek werd gestart. Dit
boek vormt daarvan de weerslag.
De centrale doelstelling van Wetenschapswinkelprojecten is om aandacht
te besteden aan de relatie tussen wetenschap en maatschappij. Dat aan deze
doelstelling voldoende recht wordt gedaan wordt 'bewaakt' door een
begeleidingscommissie die bestaat uit personen van binnen en buiten de
universiteit. De begeleidingscommissie bij dit onderzoek bestond uit een
vijftal personen die alle een beJangrijke rol hebben gespeeJd bij de
totstandkoming van dit boek. In de eerste plaats mijn promotor Piet Gilhuis
die erin slaagde mijn onderzoeksactiviteiten in goede banen te leiden zonder
mij daarbij inmijn wetenschappelijke vrijheid te beperken. Daamaast stond
Cees Goorden als begeJeider steeds klaar met waardevoIle juridische
adviezen. Naast de wetenschappelijke begeleiding heb ik tijdens mijn
onderzoek steeds kunnen terugvallen op twee vertegenwoordigers uit het
maatschappelijk veld. Rene van de Sande (Brabantse milieufederatie) en
Jeroen Naaijkens (Heidemij advies) hebben niet alleen concept-teksten van
commentaar voorzien maar zorgden ook voor de benodigde informatie om
de praktische invalshoek van het onderzoek voldoende tot uitdrukking te
latenkomen. Het vijfde lid van de begeleidingscommissie was Marise PolsHaighton. Zij heeft gedurende vier jaar mijn onderzoeksactiviteiten steeds
met belangstelling gevolgd en mij zowel op vakinhoudelijk als op persoonlijk
vlak ondersteund.
Naast de leden van de begeJeidingscommissie ben ik M. Boes (hoogleraar
Katholieke Universiteit Leuven), L. Lavrysen (Arbitragehof en Universiteit
Gent) en F. Maddens (advocaat te Antwerpen) bijzonder veeJ dank
verschuldigd. Zij hebben steeds nauwkeurig en binnen een kort tijdsbestek
mijn concept-teksten van kanttekeningen voorzien en waren steeds bereid
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tot informatieverschaffing over het Vlaamse milieurecht. Hun bijdrage was
onmisbaar voor dit onderzoek.
Het verrichten van dissertatieonderzoek is alleen mogelijk in een plezierige
werkomgeving. Daarvoor zorgden in de eerste plaats mijn kamergenoten.
Verder wil ik alle collega's van de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en
bestuurskunde en de Wetenschapswinkel bedanken voor de fijne tijd op
de KUB. Ook mijn nieuwe collega's van Banning Van Kemenade en Holland
advocaten en notarissen wil ik bedanken voor hun belangstelling tijdens
de eindfase van mijn onderzoek.
Brigitte Wirschell en Ineke Sijtsma ben ik erkentelijk voor hun bereidheid
de Engelse vertaling van de samenvatting te verzorgen.
Onmisbaar was tens lotte ook de steun van familie, vrienden en kennissen
tijdens de totstandkoming van mijn proefschrift. In het bijzonder wil ik
Frank bedanken voor zijn vertrouwen, geduld en ondersteuning, evenals
voor zijn adviezen en correctiewerk bij de totstandkoming van dit boek.
De tekst van dit boek heb ik in beginsel afgesloten op 1 juli 1994.
Incidenteel is materiaal van latere datum verwerkt.

Tilburg, 7 september 1994.
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Inleiding

1

Aanleiding voor bet onderzoek

1.1

Algemene aanduiding van de bekenproblematiek

Het is inmiddels een algemeen bekend en erkend feit: activiteiten die door
de mens worden ontwikkeld hebben Diet zelden nadelige effecten op het
leefmilieu. Deze effecten zijn vaak DietaIleen binnen de eigen landsgrenzen
merkbaar, maar ook daarbuiten.
Nederland is, evenals vele andere landen, veroorzaker en slachtoffer
van grensoverschrijdende milieuproblemen. De aantasting van wateren vormt
een van deze problemen. De problemen rond kustwateren en grote rivieren,
zoals de Rijn en de Maas, zijn reeds sinds vele jaren onderwerp van
internationale besprekingen. De aanpak daarvan speelt zich met name af
op het niveau van de centrale overheden van betrokken landen, vaak door
besluitvorming in het kader van internationale organisaties dan wel door
afspraken in bilaterale of multilaterale verdragen. I Hoewel de aandacht
zich vooral heeft gericht op deze grote rivieren en kustwateren, betekent
dit Diet dat uitsluitend met betrekking tot wateren van deze omvang
problemen bestaan. Ook ten aanzien van kleine, regionale grensoverschrijdende wateren is sprake van ernstige bedreigingen. Deze kleine
(grens)wateren worden wel aangeduid als 'beken'. Voor de bekenproblematiek ontstaat langzaam maar zeker meer belangstelling. Dit blijkt uit
beleidsnota's die de afgelopen jaren zijn verschenen (Derde nota waterhuishouding, Natuurbeleidsplan), maar ook uit diverse projecten die vanuit
de wens tot beekbescherming en/of beekherstel tot stand zijn gekomen,?

2

Zie voor een overzicht van de organisatie rond de Rijn: F.W. Bloemers, Rondom de Rijn,
in: F.W. Bloemers, H. Fangman, N.C. Waterschoot, H.A.A.M. Webers (red.), Jaarboek
milieu 1988/1989, Arnhem 1988, biz. 57 e.v. Zie tevens de bijdragen van R.H.G. Jongman
en J .A. W. de Wit aan de sessie grote rivieren, in: Milieubeleid in de jarennegentig, integratie
van grijs en groen?, Nijmegen 1990, biz. 147 e.v.
Derde nota waterhuishouding, Kamerstukken II, 1988/89, 21 250, nrs. 1 en 2, Natuurbeleidsplan, Kamerstukken II, 1988/89, 21 149, nrs. 2 en 3. Voorbeelden van concrete
projecten die door overheden ten behoeve van beekbescherming zijn ontwikkeld, betreffen
o.a. het Chaamse bekenproject, het project Achelse Kluis en het project 'aanpak van de
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Evenals dat bij de aantasting van grote rivieren het geval is, is de
bekenproblematiek voor een deel grensoverschrijdend van aard. Daarbij
moet (vanuit Nederlands perspectiefbezien) zowel aan het Duits-Nederlandse
als het Belgisch-Nederlandse grensgebied worden gedacht.
Wat betreft de wijze waarop betrokken landen met deze grensoverschrijdende problemen omgaan, kan worden opgemerkt dat tussen beide grensgebieden duidelijke verschillen bestaan. Deze betreffen niet aIleen de mate
waarin wordt samengewerkt, maar ook (indien samenwerking in enigeriei
vorm plaatsvindt) de intensiteit van de samenwerking en de formele status
van de samenwerking. Geconstateerd moet worden dat de ontwikkelingen
ter zake aan de Duits-Nederlandse grens sneller zijn gegaan dan aan de
Belgisch- Nederlandse grens. 3 De Wilde geeft een aantal verklaringen voor
deze verschillen. Hij wijst daarbij op het federaliseringsproces in Belgie
dat veel bestuurlijke energie heeft opgeslokt, als gevolg waarvan andere
onderwerpen gedurende dit proces minder prioriteit hebben gekregen.
Bovendien leidde het federaliseringsproces in een aantal gevallen (onder
andere op milieugebied) tot onduidelijkheid over de bevoegdheidsverdeling
tussen bestuursorganen." Dit kan mede als aanleiding worden gezien voor
de moeizame totstandkoming van grensoverschrijdende samenwerking in
het Belgisch-Nederlandse grensgebied.'
De genoemde bestuurlijk-politieke argumenten voor de (ten opzichte
van de Duits-Nederlandse situatie) achterblijvende samenwerking tussen
Nederland en Belgie kunnen niet afdoen aan het feit dat de problemen rond
de beken in het Belgisch-Nederlandse grensgebied (evenals in het DuitsNederlandse grensgebied) van zodanige aard zijn dat een gezamenlijke
inspanning van Belgie en Nederland ten behoeve van bescherming van de
gebieden zeer wenselijk is.
Het onderhavige onderzoek spitst zich toe op de situatie in het BelgischNederlandse grensgebied. Van een onderzoek waarin een vergelijking met
het Duits-Nederlandse grensgebied plaatsvindt, wordt om een aantal redenen

3

4
5

2

milieuproblematiek in het Mark-Vliet -stroomgebied': Het laatstgenoemde project wordt
uitgevoerdinonderlingesamenwerking tussen Vlaarnse en Nederlandse (overheids)instanties.
Zie voor een overzicht van de samenwerking in de grensgebieden onder andere: M.V.M.
Wijman, Grensoverschrijdende samenwerking en de Europese Gemeenschap, EGinformatiepunt, 1991.
E. de Wilde, Internationaie verdragen bieden euregio's nieuwe kansen: de evolutie van
ideaiistische pressiegroep tot overheid, Binnenlands besmur 27 september 1991, biz. 29.
Op de gevolgen van het federaiiseringsproces in Belgie voor de bevoegdheidsverdeling op
het terrein van het milieubeheer zal in de volgende hoofdstukken nog uitvoerig worden
ingegaan.
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afgezien. Inde eerste plaats is de problematiek in het grensgebied van Belgie
en Nederland (meer specifiek het grensgebied Noord-Brabant- Vlaanderen)
de directe aanleiding geweest voor de totstandkoming van dit onderzoek.
De voortdurende aantasting van de beken in dit gebied is milieuorganisaties
reeds jaren een doom in het oog. Dit vormde voor de Brabantse milieufederatie de aanleiding om een onderzoek naar juridische mogelijkheden tot
oplossing van de bekenproblematiek te stimuleren. Dit boek vormt de
weers lag van dat onderzoek.
Een tweede reden om een vergelijking met het Duits-Nederlandse
grensgebied achterwege te laten, is gelegen in het feit dat onderzoek waarin
het recht (ten aanzien van de milieuproblematiek) van Belgie en Nederland
wordt vergeleken tot nu toe nauwelijks heeft plaatsgevonden, terwijl wel
sprake is van een aantal rechtsvergelijkende studies met betrekking tot het
Duitse en Nederlandse milieurecht." Een onderzoek dat zich tot Belgie
en Nederland beperkt maakt het mogelijk om dieper op de vergelijking in
te gaan.
Tenslotte kan erop worden gewezen dat het de vraag is of een DuitsNederlandse vergelijking duidelijke handvatten zou bieden voor een
oplossing van de bekenproblematiek in het Belgisch-Nederlandse grensgebied. Gelet op het specifieke karakter van de Belgische federale staat in
vergelijking tot de Duitse bonds staat is het de vraag of oplossingen, die
mogelijkerwijs voortkomen uit de vergelijking tussen Duitsland en
Nederland, toepasbaar zouden zijn in het Belgisch-Nederlandse grensgebied.
Een beperking tot de problematiek in het Belgisch-Nederlandse grensgebied is in het licht van het voorafgaande derhalve een verantwoorde keuze.
Wat betreft de vergelijking tussen Belgie en Nederland wordt het onderzoek
nader beperkt tot het Vlaams-Nederlandse grensgebied. Deze beperking
vloeit enerzijds voort uit het feit dat de Waals-Nederlandse grens slechts
een klein deel van het grensgebied betreft. Anderzijds is de beperking tot
het Vlaams-Nederlandse grensgebied ingegeven door de wens om een
diepgaande vergelijking tussen Vlaanderen en Nederland mogelijk te maken.
In de volgende twee deelparagrafen worden de beeksystemen in het
betrokken grensgebied beschreven en komen de factoren die een bedreiging
voor het gebied vormen aan de orde.
6

Zie o.a.: W.F.A. Heemskerk, Waterrecht en waterschapsrecht, grensverkenningen in verband
met de grensoverschrijdende rivier de Roer (diss.), Echt 1985, I.H. Jans, Grensoverschrijdend
milieurecht (diss.), Zwolle 1987, Ch. Backes, Juridische bescherroing van eco1ogisch
waardevolle gebieden (diss.), Zwolle 1993.
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1.2

Beeksystemen in het Belgisch-Nederlandse grensgebied: zeldzame
natuurwaarden

De beken en beekdalen, zoals deze in het Belgisch-Nederlandse grensgebied
worden aangetroffen, kennen een ontstaansgeschiedenis van vele eeuwen.
Beken kwamen in dit gebied reeds voor in de eerste eeuwen van onze
jaartel1ing. In de gebieden is door de eeuwen heen een karakteristieke flora
en fauna ontstaan.
De beken die hier centraal staan zijn laaglandbeken. Laaglandbeken
ontstaan uit de samenkomst van vele kleine stroompjes die op hun beurt
door regenwater worden gevoed. Er is daardoor geen sprake van een
duidelijk aanwijsbare bron, maar van een brongebied. Het water dat zich
in de beek bevindt is atkomstig uit het gehele stroomgebied. Het beekstelsel
wordt dus vanuit het stroomgebied gevoed. Kenmerkend voor deze beeksystemen is dat ze zeer gevoelig zijn voor exteme invloeden.? Veranderingen
binnen het stroomgebied hebben daardoor een directe weerslag op de
levensgemeenschap in de beek. Omgekeerd hebben de beken ook invloed
op de omliggende omgeving. Er is dus steeds sprake van een wisselwerking.
Als gevolg van het feit dat beken smalle, vaak ook ondiepe wateren
zijn, bestaat bij velen het idee dat ze van geringe betekenis zijn. Deze
gedachte is onterecht. In feite bestaat het gehele gebied van de grensstreek
uit een web van kleine wateren. Er is sprake van een netwerk van beken
die de omgeving in belangrijke mate bemvloeden en, zoals aangegeven,
ook door veranderingen in de omgeving worden beinvloed.
Laaglandbeken zijn op de zandgronden in het Belgisch-Nederlandse
grensgebied nog in groten getale aanwezig. Slechts een klein deel van de
beekgebieden verkeert echter nog in de oorspronkelijke staat. Grote delen
zijn aangetast of dreigen te worden aangetast. In de nu volgende deelparagraaf wordt nader ingegaan op de bedreigingen.
1.3

Bedreigingen

De (dreigende) devaluatie van beekgebieden is het gevolg van diverse
vormen van gebruik. De problemen die daardoor ontstaan worden zowel
aan Belgische als aan Nederlandse zijde veroorzaakt.

7
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Een omschrijving van de kenmerken van laaglandbeken wordt gegeven in: Stichting Brabantse
milieufederatie,
Beekherstel, beken in oude glorie (een handreiking), Tilburg 1989.

Inleiding

Een aantal bedreigingen kan met name worden genoemd. 8In de eerste
plaats vindt verontreiniging van oppervlaktewater plaats die in belangrijke
mate door ongezuiverde lozingen van afvalwater, afkomstig uit huishoudens
en bedrijven inBelgie, wordt veroorzaakt. 9 Ook waterzuiveringsinstaIlaties
dragen bij aan de verontreiniging." Bet vervuilde oppervlaktewater komt
bij periodieke overstromingen op omliggende landerijen terecht. In het
verleden heeft dit probleem zich onder andere voorgedaan met bet door
zware metalen vervuilde water van de Dommel. 11
Niet alleen Belgie maar ook Nederland heeft een groot aandeel in de
aantasting van beeksystemen. Dit hangt in de eerste plaats samen met activiteiten ten behoeve van de landbouw. Oppervlaktewater- en grondwaterverontreiniging als gevolg van overbemesting van omliggende gebieden
vormen hiervan voorbeelden. Ook buiten de landbouw is echter sprake van
vervuiling, bijvoorbeeld door rioolwateroverstorten waardoor met name
bij zeer zware regenval ongezuiverd rioolwater in de beken terechtkomt.
Naast de aantasting van de waterkwaliteit speelt ook een aantal factoren
een rol die in Belgie en Nederland tot kwantiteitsproblemen leiden. Zo wordt
de waterkwantiteit beinvloed door de onttrekking van water voor beregening
van landerijen.
In de derde plaats worden beekgebieden bedreigd door maatregelen
in het kader van de ruimtelijke ordening en landinrichting. Onder andere
ten behoeve van de vergroting van de afvoercapaciteit zijn beken verlegd,
dieper uitgegraven en rechtgetrokken, als gevolg waarvan de karakteristieke
meandering van de beken is aangetast.
Als laatste bedreigende factor kan worden gewezen op het recreatieve
gebruik van de beekgebieden. Dit kan voor de natuurwaarden een grote
belasting vormen.

8

Zie: Colloquium beeksanering en waterbeheer in relatie tot natuurbehoud en landschapsbescherming, Belgischenatuur-en vogelreservaten, 1981, L. Diepenbeek, Bekendag, Belgische
natuur- en vogelreservaten i.s.m. Het Limburgs universitair centrum, 1984, 1. van der
Straaten, P. von Meijenfeldt, Beken in Brabant, hoe houden we dit bezit, Tilburg 1983,
Stichting Brabantse milieufederatie Tilburg, a.w. 1989, A. de Buck, M.L.C.M. Henckens,
1. Blenkers, Milieuverontreinigingvan Belgie naar Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch 1992.
9
Rivieren en beken het vuilst in Oost- en West-Vlaanderen, De Standaard 26 augustus 1992,
Een slimme vis zwemt niet in Vlaams water, De Standaard 17 maart 1993, Vlaamse
waterlopen doodziek, Gazet van Antwerpen 17 maart 1993. Genoemde artikelen zijn
opgenomen in: Knipselkrant Milieu & Bedrijf, Diegem 1993.
10 Ben op vier waterzuiveringsstations in Vlaanderen vervuilt zelf, De Standaard 13 augustus
1993, in: Knipselkrant Milieu & Bedrijf, Diegem 1993.
11 H. Horsten, De Dommel, een cocktail van kwik en cadmium, Volkskrant 27 november 1989.
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Als gevolg van deze factoren is het natuurlijke karakter van de beekgebieden
vergaand aangetast. Inde loop der tijd zijn de gebruiksbelangen het natuuren landschapsbelang steeds meer gaan overvleugelen. De vele belangen
die binnen de gebieden een rol spelen komen op een aantal punten met
elkaar in conflict. Ze zullen onderling tot afstemming moeten worden
gebracht om behoud dan weI herstel van natuur- en landschapswaarden
te realiseren in harmonie met gebruik door de mens.
Vanwege het feit dat de beken in Belgie ontstaan en in noordelijke
richting stromen is de kans groot dat in het Nederlandse deel van het
stroomgebied nadelige effecten zullen optreden van de in het voorgaande
genoemde activiteiten. Nederland heeft dus belang bij een goede bescherming van de beeksystemen. Dit geldt echter evenzeer voor Belgie, Zo kan
in Belgie bijvoorbeeld hinder ontstaan als gevolg van (omvangrijke)
onttrekkingen van grondwater die aan Nederlandse zijde in het stroomgebied
plaatsvinden." Beide landen zijn dus gebaat bij een goede bescherming
en een verantwoord beheer van de betrokken gebieden.

2

Tussen-statelijke
problematiek.

verhoudingen bij grensoverschrijdende

water-

In het voorgaande is geconstateerd dat zowel Belgische als Nederlandse
belangen door de aantasting van de beeksystemen in het gedrang komen.
Beide landen zijn dan ook gebaat bij een betere bescherming en beheer van
de beekgebieden.
Vanuit juridisch perspectief doet zich daarbij de vraag voor of nadelige
milieu-effecten, die zich grensoverschrijdend manifesteren, zich tot de zorg
van het veroorzakende land uitstrekken, dan weI tot de gezamenlijke zorg
van betrokken landen moet worden gerekend. Met andere woorden, wat
is de positie van landen ten opzichte van elkaar in het internationale
rechtsverkeer wanneer sprake is van grensoverschrijdende waterproblemen?
Deze positie werkt tevens door naar decentrale overheden en ingezetenen
van betrokken landen.
Inde literatuur wordt in hoofdzaak een drietal beginselen onderscheiden
die bij de beantwoording van deze vraag van belang zijn."

12

13

6

K.J. Provoost, Grondwateronttrekking:
een kijkje over de grens, in: Water over de grens,
Belgie en Nederland moeten aan de slag. Verslag van het symposium 'Water over de grens'
gehouden in Turnhout op 13 juni 1991, blz, 19 e.v.
Zie voor een overzicht van deze beginselen: C.A. Colliard, Legal aspects of trans frontier
pollution of fresh water, in: Legal aspects of trans frontier pollution, OECD Paris 1977,

Inleiding
1. Absolute territoriale soevereiniteit (Harmon-doctrine). Op basis van
dit beginsel kan een land vrijelijk beschikken over de wateren binnen de
landsgrenzen. Daarbij bestaat geen verplichting om bij de uitvoering van
activiteiten rekening te houden met de nadelige effecten die als gevolg
daarvan binnen de territoriale grenzen van andere landen zullen optreden.
In sommige gevallen wordt het beginsel zelfs zodanig geinterpreteerd, dat
de bevoegdheid wordt betwist om belangen die buiten het grondgebied van
een land zijn gelegen te beschermen. 14 Colliard concludeert dat het beginsel
van absolute territoriale soevereiniteit nauwelijks meer wordt aanvaard.
In internationale aanbevelingen, resoluties en besluiten wordt dit beginsel
meer en meer verlaten ten gunste van het beginsel van territoriale integriteit
of het beginsel dat een midden-positie inneemt tussen de beginselen van
territoriale soevereiniteit en territoriale integriteit. 15
2. Absolute territoriale integriteit. Birnie en Boyle omschrijven dit
beginsel als 'The right to a full flow of water of natural quality' .16 Het
beginsel heeft als strekking dat aIle activiteiten, die door het bovenstrooms
gelegen land worden voorgenomen en die op enigerlei wijze afbreuk doen
aan dit recht, uitsluitend met toestemming van het benedenstrooms gelegen
land mogen worden uitgevoerd. Dit is de tegengestelde opvatting van
absolute territoriale soevereiniteit. In de meest extreme situatie zou dit ertoe
kunnen leiden dat het land dat aan de benedenstroom is gelegen iedere
activiteit, die in het bovenstrooms gelegen land wordt voorgenomen en die
mogelijk nadelige grensoverschrijdende milieu-effecten tot gevolg heeft,
zou kunnen tegenhouden.
3. Equitable utilization. Dit derde beginsel reflecteert de vrij algemeen
ondersteunde opvatting zoals die in literatuur, jurisprudentie en besluiten
van internationale organisaties is terug te vinden. 'Equitable utilization'
betreft het recht van landen op een redelijk en billijk gebruik van grensoverschrijdende wateren. Hierbij wordt uitgegaan van gelijke rechten van
oeverstaten. 17 Dit betekent dat een oeverstaat in zijn handelen een redelijke
plaats moeten inruimen voor de belangen van andere oeverstaten en daarbij

14

15
16
17

biz. 263 e.v., P.W. Birnie, A.E. Boyle, International law and the environment, Oxford
1992, biz. 218 e.v., A. Kiss, Droit international de I'environnement, Paris 1989, biz. 71
e.v., J.G. Lammers, Pollution of international watercourses (diss.), 's-Gravenhage 1984,
biz. 556 e. v.
Equal right of access in matters of transfrontier pollution in OECD member countries. Survey
report prepared by the OECD Secretariat, in: OECD, a.w. 1977, biz. 125 e.v., J.G.
Lammers, a.w. 1984, biz. 557 tIm 558.
C.A. Colliard, a.w. 1977, biz. 268 tim 269.
P.W. Birnie, A.E. Boyle, a.w. 1992, biz. 219.
P.W. Birnie, A.E. Boyle, a.w. 1992, biz. 219 tIm 220.
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een billijk aandeel mogelijk dient te maken in het gebruik van de gedeelde
natuurlijke hulpbron." Deze opvatting is gebaseerd op de gedachte van
goed nabuurschap en tendeert naar het creeren van gemeenschappelijke
belangen van oeverstaten. Het betreft een compromis tussen absolute
territoriale soevereiniteit en absolute territoriale integriteit. Uit de
besluitvorming die sinds het midden van de jaren zestig op intemationaal
niveau heeft plaatsgevonden blijkt een brede ondersteuning voor dit beginsel.
Dat het hierbij gaat om een compromis tussen de twee in het voorgaande
genoemde beginselen komt duidelijk tot uitdrukking in de formulering van
beginsel 21 van de Verklaring van Stockholm, opgesteld tijdens de in 1972
in het kader van de Verenigde Naties gehouden 'Conference on the human
environment'. Daarin is de volgende formulering opgenomen: 19
'States

have,

in accordance

with the Charter

principle

of international

pursuant

to their own envirorunental

that activities
envirorunent

within

law , the sovereign

their jurisdiction

policies,

of the United

right to exploit

and the responsibility

or control

of other states or of areas beyond

Nations

and the

their own resources

do not cause

to ensure

damage

to the

the limits of national jurisdiction.

'

Gelet op het aantal documenten van internationale organisaties dat uitgaat
van dit beginsel, kan worden vastgesteld dat een groot draagvlak aanwezig
is voor deze opvatting. Dit wordt nog eens versterkt door jurisprudentie
waarin een aantal uitspraken van gelijke strekking kan worden aangetroffen.
Alom bekend is de zogenaamde 'Trail-Smelter-arbitrage'.
Het tribunaal
dat in deze zaak een uitspraak heeft gedaan, kwam tot een fundamentele
uitspraak omtrent de verplichtingen van landen ingeval van grensoverschrij-

18

S. van Hoogstraten, J.G. Lammers, Volkenrechtelijke
en nationaalrechtelijke
aspecten van
grensoverschrijdende
vervuiling, Deventer 1978, biz. 13.
19 United Nations Conference on the human environment;
[mal documents, ILM 1972, biz.
1416 e. v. Zie voor na afloop van deze conferentie opgestelde bepalingen met een soortgelijke
strekking: art. 2, eerste lidjo. art. 30 van het Charter of economic rights and duties of states,
12 december 1974, GA Res. 3281 (XXIX), art. 22 van de Resolution on a World Charter
for Nature, 28 oktober 1982, UN Doc. A/RES/37I7, principle 3 van de Principles of conduct
in the field of the environment for the guidance of states in the conservation and harmonious
utilization of natural resources shared by two or more states, ILM 1978, biz. 1091 e.v.,
art. 6 van The law of the non-navigational uses of international watercourses, UN/ILC fortythird session, EPL 1991, nr. 5/6, blz. 247 e.v., art. X Helsinki rules on the uses of the
waters of international rivers, lLA fifty-second conference 1966, UN Doc. A/CN.4/274
(Vol. U), principle 2 Rio Declaration on environment and development, ILM 1992, biz.
874 e.v.
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dende milieuverontreiniging (in deze zaak betrofhet grensoverschrijdende
luchtverontreiniging). De passage die hier het meest van belang is luidt:"
'( ... ) that, under the principles of intemationallaw (... ) no state has the right
to use or permit the use of its territory in such a manner as to cause injury (... )
in or to the territory of another or the properties of persons therein, when the
case is of serious consequence and the injury is established by clear and
convincing evidence. ,21

Wat betreft het toebrengen van schade aan andere landen in zijn algemeenheid (dus niet specifiek in het geval van grensoverschrijdende milieuvervuiling) wordt in de Corfu Channel-zaak door het Internationale Hof van
Justitie aangegeven, dat het steeds tot de verplichtingen van een land behoort
om te voorkomen dat het grondgebied opzettelijk wordt gebruikt voor
activiteiten die schade toebrengen aan belangen van andere landen. Het
Hof geeft in de rechtsoverwegingen tevens aan dat hier sprake is van een
'algemeen en erkend beginsel van internationaal recht'. Vertaald naar
grensoverschrijdende milieuproblemen betekent dit dat het als ongeoorloofd
wordt beschouwd om regelmatig terugkerende of voortdurende, aan
overheidsorganen bekende, grensoverschrijdende milieuvervuiling toe te
staan.f
Inde Corfu Channel-zaak blijft, evenals in de Trail Smelter-arbitrage,
de vraag onbeantwoord wat nu in essentie de rechten en verplichtingen van
landen zijn. De vraag blijft immers wanneer sprake is van gebruik van het
grondgebied in strijdmet de rechten en belangen van andere landen. WeI
bevatten de beide uitspraken uitgangspunten van internationaal recht die
van toepassing zijn bij het gebruik van grensoverschrijdende natuurlijke
hulpbronnen. Het toebrengen van ernstige schade als gevolg van grensoverschrijdende vervuiling is op grond van de uitspraak in de Trail Smelter-zaak
een onrechtmatige handeling. Uit de uitspraak in de Corfu Channel-zaak

20
21

22

Zie over deze uitspraak: S. van Hoogstraten, J.G. Lammers, a.w. 1978, blz. 4 e.v.
Er moet dus sprake zijn van ernstige gevolgen. Dit is een nogal abstracte formulering. Er
worden immers geen absolute grenzen gesteld aan de mate van vervuiling die a1s ernstig
moet worden beschouwd. Of in een concreet geval sprake is ernstige schade hangt af van
de concrete omstandigheden van het geval. De maatstaf moet volgens de ILA mede worden
bepaald in het licht van technische normen en een a1gemeenaanvaard niveau van vervuiling
of zelfs aan de hand van een bestaand niveau van a1gemene aantasting veroorzaakt door
menselijke invloed. Zie: ILA, Report of the fifty-eigthconference, Manila 1978, blz. 398.
K.T. de Wilde, Riviervervuiling, in het bijzonder die van de Rijn, a1s probleem van
volkenrecht, 's-Gravenhage 1971, biz. 26.
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vloeit voort dat op ieder land de verplichting rust om deze onrechtmatige
handeling te voorkomen."
Als algemene conc1usie kan worden geformuleerd dat landen in beginsel
soevereine rechten op hun eigen grondgebied hebben, maar dat deze niet
mogen worden uitgeoefend op een wijze die onevenredige schade berokkent
aan andere oeverstaten. Het uitgangspunt hierbij is dat oeverstaten gelijke
rechten bezitten en dat betrokken landen aan elkaars belangen een redelijke
plaats moeten toekennen. De wijze waarop hieraan invulling kan worden
gegeven is onder andere een juridisch vraagstuk. In de volgende paragraaf
zal dit vraagstuk worden toegespitst op het milieuprobleem dat in dit
onderzoek centraal staat: de aantasting van beken in het Belgisch-Nederlandse grensgebied.

3

Bescherming en beheer van beeksystemen: ook een juridisch
probleem

De bescherming en het beheer van beeksystemen vormen een complex
probleem. Zoals uit paragraaf 1 blijkt, spelen vele vormen van gebruik
bij de voortschrijdende aantasting van de gebieden een rol. Hiermee zijn
onlosmakelijk ook verschillende gebruiksbelangen gemoeid. Niet alleen
deze gebruiksbelangen, maar ook de stemloze en daardoor kwetsbare milieuen natuurbelangen die met de beeksystemen zijn verbonden, moeten worden
beschermd. Hiervoor is betoogd dat, ten aanzien van de tussen-statelijke
verhoudingen bij het gebruik van grensoverschrijdende wateren, het beginsel
van 'equitable utilization' als uitgangspunt wordt gekozen. Daarbij is van
belang hoe en door wie bepaalde belangen naar voren kunnen worden
gebracht, welk belang het zwaarst moet wegen, wie dit bepaalt en binnen
welke randvoorwaarden activiteiten mogen worden ontplooid.
Bij de beoordeling van deze vragen heeft de overheid zowel in Nederland
als in Belgie een belangrijke taak. Ten aanzien van de bescherming van
het leefmilieu in zijn algemeenheid, blijkt dit voor wat Nederland betreft
reeds uit art. 21 van de Grondwet. Daarin wordt aangegeven dat 'de zorg
van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de
bescherming en verbetering van het leefmilieu' . Adequaat waterbeheer en
milieubeheer moeten ingevolge dit artikel als een overheidstaak worden

23 ILA, a.w. 1978, biz. 401.
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opgevat. 24 Hoewel de bepaling is gefonnuleerd als een sociaal grondrecht
vloeit hieruit een duidelijke rechtsnonn voort. 25 Deze ziet in de eerste
plaats op de verplichting voor de overheid tot het maken van kwalitatief
goede inhoudelijke nonnen die garanderen dat aan het milieubelang (inclusief
de intrinsieke waarde van natuur en milieu) voldoende recht wordt gedaan.
Daarnaast omvat het grondrecht ook een procedurele kant op grond waarvan
aan de burger middelen moeten worden geboden om voor het grondrecht
op te komen. Dit vindt een uitwerking in procedurele waarborgen."
In Belgie is sinds 1994 in art. 23, 4° van de Grondwet een bepaling
over de zorg voor het leefmilieu opgenomen. Deze luidt:
'Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.
Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in art. 134 bedoelde regel,
rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale
en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.
Die rechten omvatten inzonderheid:
( ...)
4° het recht op bescherming van een gezond leefmilieu;'

Ook uit deze formulering blijkt de belangrijke rol van de overheid bij de
beschenning van het leefmilieu. In art. 39 Belgische Grondwet jo. art. 6
Bijzondere wet tot hervorming van de staatsinstellingen worden de
bevoegdheden op het terrein van het leefmilieu nader ingevuld. In de
Bijzondere wet staan diverse onderwerpen nader aangegeven, zoals
beschenning van het leefmilieu, afvalstoffenbeleid en waterbeleid."

24

25

26
27

P. C. Gilhuis, De verhouding van milieurechttot waterrecht, in: P. C. Gilhuis, J .J. de Graeff,
Waterbeheer en milieubeheer, Zwolle 1986, biz. 3, E.N. Neuerburg, P. Verfaille, Schets
van het Nederlands milieurecht, derde druk, Alphen aan den RijDi's-Gravenhage 1991, biz.
26 tIm 27, J. Verschuuren, Het grondrecht op bescherrning van het leefmilieu (diss.), Zwolle
1993, biz. 20 alsmede biz. 391, J. Verschuuren, De zorg van de overheid en het recht van
de burger, MenR 1994, nr. 3, biz. 79 e.v., P.C. Gilhuis, Zelfreguiering en het milieu, in:
Ph. Eijlander, P.C. Gilhuis, J.A.F. Peters (red.), Overheid en zelfreguiering, Zwolle 1993,
biz. 72.
Zie: P.C. Gilhuis, Milieurecht op weg naar de jaren negentig, Zwolle 1989, biz. 21 tIm
22, alsmede Th.G. Drupsteen, Inleiding, in: W. Brussaard, Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis,
N.S.J. Koeman (red.), Milieurecht, derde druk, Zwolle 1993, biz. 20. Voor een uitvoerige
beschouwing over de juridische betekenis van art. 21 Gw wordt verwezen naar J.
Verschuuren, a.w. 1993.
J. Verschuuren, a.w. 1993, biz. 261 e.v.
Op de bevoegdheidsornschrijvingin de Bijzondere wet wordt in hoofdstuk 4 van dit onderzoek
nader ingegaan.

11

Hoofdstuk 1

Hoewel de overheid een belangrijke rol speelt bij de bescherming van het
milieu, neemt dit niet weg dat burgers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties (verder: natuurlijke- en rechtspersonen) ook een eigen
verantwoordelijkheid hebben om zorgvuldig met het milieu om te gaan.
Slechts een gezamenlijke inzet zal uiteindelijk tot oplossing van milieuproblemen kunnen leiden. Het blijft echter wel een gegeven dat de positie van
partijen verschilt. Doordat de bescherming van het leefmilieu als een
belangrijke overheidstaak is geformuleerd, worden van de overheid ook
bepaalde inspanningen verwacht. Vanuit haar bijzondere positie als
behartiger van het algemeen belang dient zij bij haar besluitvorming steeds
de betrokken gebruiksbelangen en natuur- en landschapsbelangen uit
algemene gezichtspunten af te wegen. Op grond van de bovengenoemde
(Grond)wettelijke bepalingen moet de overheid ervoor zorgen dat het natuuren milieubelang voldoende gewicht krijgt in de belangenafweging. Dit geldt
zowel bij de vasts telling van algemene normen als bij besluitvorming in
concrete gevallen. De afweging zal bijvoorbeeld leiden tot het formuleren
van doelstellingen of eisen ten aanzien van de kwaliteit van (onderdelen
van) het Ieefmilieu, en de wijze waarop deze kunnen worden gerealiseerd.
In de verplichting tot het afwegen van de belangen uit algemene gezichtspunten onderscheidt de overheid zich van belanghebbenden buiten de overheid,
die binnen bepaalde grenzen steeds een individuele afweging zullen kunnen

maken."
Bij het realiseren van de geformuleerde eisen en doelstellingen en het
afwegen van de betrokken belangen worden veelal juridische instrumenten
gehanteerd of, indien nodig, nieuwe instrumenten ontwikkeld. Hier stuiten
we op de rol van het recht bij de bescherming van (onderdelen van) het
milieu. Ten aanzien van de rol van het recht kunnen twee functies worden
onderscheiden: de instrumentele functie en de waarborgfunctie. Hoewel
sprake is van twee functies moet daarbij weI worden aangetekend dat deze
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ze vormen als het ware twee
zijden van een medaille. Enerzijds biedt het recht instrumenten waarmee
de overheid beleidsdoelstellingen kan realiseren. Tegelijkertijd moet het
recht echter waarborgen dat de belangen van natuurlijke- en rechtspersonen,
dan weI de door hen behartigde belangen, worden beschermd en dat zij

28

12

E.M.H. Hirsch Ballin, Artikell van de Grondwet a1s fundamentele constitutionele norm,
in: E.M.H. Hirsch Ballin, Rechtsstaat en beleid, ZwoJle 1991, biz. 121 e.v. Zie over de
bijzondere verantwoordelijkheid van de overheid eveneens de uitspraak van de Nationale
Ombudsman van 2 juli 1992, AB 1992,464.

Inleiding

ook de mogelijkheid krijgen om deze belangen naar voren te brengen."
Hoewel het milieurecht duidelijk een instrumenteel karakter heeft, moet
tegelijkertijd worden gewaarborgd dat een zorgvuldige afweging van
betrokken belangen plaatsvindt. De Haan c.s. wijzen er terecht op dat bij
een toenemende instrumentaliteit van het (milieu)recht ook het belang van
waarborgen toeneemt. 30
De instrumentele- en waarborgfunctie van het recht moeten worden
bezien tegen de achtergrond van de inrichting van de staat, die zowel in
Belgie a1s in Nederland kan worden samengevat in het begrip 'democratische
rechtsstaat'. Op de betekenis van dit begrip in het kader van het onderhavige
onderzoek wordt nader ingegaan in het derde hoofdstuk.
De functie van het recht als instrument en waarborg komt tot uitdrukking
in de bevoegdheden van de overheid om door middel van het inzetten van
juridische instrumenten bepaalde ten aanzien van het milieu geformuleerde
doelstellingen en eisen te verwezenlijken. Hierbij moeten de belangen van
natuur en landschap, alsmede belangen van betrokkenen binnen een gebied
voldoende worden beschermd. Tevens moeten de formele rechten in de
zin van inspraak en rechtsbescherming worden geeerbiedigd, Zoals in de
volgende hoofdstukken nog zal blijken, kunnen naast overheidsorganen
binnen een land tevens supranationale en internationale organen een rol
spelen. Hieruit blijkt dat overheidsorganen op verschillende niveaus
bevoegdheden uitoefenen in het kader van milieubescherming.
De oplossing van de in par. 1.1 tot en met 1.3 behandelde problemen kan
via vele wegen gestalte worden gegeven. Een daarvan is (zoals hiervoor
is aangegeven) de juridische weg. Het beginsel van 'equitable utilization'
vormt daarbij het uitgangspunt en wordt in het onderhavige onderzoek nader
uitgewerkt. Daarbij komt een tweetal hoofdonderwerpen aan de orde.
In de eerste plaats wordt onderzocht of mogelijkheden aanwezig zijn
tot a/stemming van (de toepassing van) juridische instrumenten die de
bescherming en het beheer van watersystemen betreffen. Hierbij kan het

29

30

Zie over het instrumentele- en waarborgkarakter van het recht: J.H. van Kreveld, De kwaliteit
van wetgeving: rechtsstatelijke en bestuurlijke eisen, in: Recht doen door wetgeving, opstellen
over wetgevingsvraagstukken aangeboden aan E.M.H. Hirsch Ballin, Zwolle 1990, biz.
191 tIm 192, w. Konijnenbelt, Waarborgkarakter van milieuwetgeving, in: Ph. Eijlander,
P.C. Gilhuis, M.G.W.M. Peeters, I.A.F. Peters, W.J.M. Voermans (red.), Milieu a1s
wetgevingsvraagstuk, Zwolle 1991, biz. 21 e.v.
P. de Haan, Th.G. Drupsteen, R. Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, derde
druk, Deventer 1986, biz. 24 e.v. en over de instrumentele functie tevens biz. 171 e.v.
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gaan om het inzetten van instrumenten om een gezamenlijk doel (in casu
bescherming en beheer van beeksystemen in het grensgebied) te realiseren,
maar ook om het zodanig hanteren van instrumenten dat zo min mogelijk
tegenwerking of hinder ontstaat over de grens.
Tevens zal worden bezien of de afstemming van (bet toepassen van)
juridische instrumentenkan worden ingebed in een vorm van samenwerking
(samenwerkingsverband). Kort gezegd gaat het hierbij om de mogelijkbeden
tot het vormgeven van een institutionele structuur ten behoeve van de
afstemming.
Naast de in dit onderzoek centraal staande juridische aspecten kunnen tevens
andere aspecten worden genoemd die van belang zijn bij de aanpak van
maatschappelijke problemen, in concreto bij het oplossen van een grensoverschrijdend milieuprobleem. Hierbij moet worden gedacht aan politieke,
economische en technische aspecten. De vier aspecten worden in een
bestuurskundig model van Snellen aangeduid als rationaliteiten van
overheidsbeleid. 31 Ret overheidsbeleid bevindt zich steeds inhet spanningsveld van deze vier rationaliteiten. Ret juridische aspect heeft hierbij een
tweeledige betekenis. Enerzijds biedt het een grondslag voor het overheidsbeleid, maar daarnaast wordt ook de uitwerking van het overheidsbeleid
juridisch vormgegeven. Ret model geeft aan dat het juridische aspect, naast
andere aspecten, een duidelijke plaats inneemt binnen het overheidsbeleid.
Ret juridische aspect van de hierboven omschreven bekenproblematiek wordt
in dit onderzoek aan de orde gesteld. Daarmee wordt het belang van andere
rationaliteiten niet ontkend of onderschat, maar deze staan niet centraal
in dit onderzoek.
Gelet op het voorafgaande kan de doelstelling van het onderzoek als volgt
worden weergegeven. Ret onderzoek is erop gericht om vanuit juridisch
perspectief, aan de hand van de formulering van mogelijkheden tot
afstemming van instrumenten en het (eventuele) inbedden van deze
afstemming in een vorm van samenwerking, inzicht te verschaffen in
mogelijke oplossingsrichtingen voor de bekenproblematiek in het BelgischNederlandse grensgebied. Hierbij zal worden ingegaan op de rol van de
overheid en de positie van belanghebbenden bij het inzetten vanjuridische
instrumenten. Er wordt uitgegaan van bestaand instrumentarium en relevante
31
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I.Th.M. Snellen, Boeiend en geboeid, ambities en ambivalenties in de bestuurskunde, Alphen
aan den Rijn 1987. Zie meer specifiek over aspecten van grensoverschrijdende milieuproblematiek: A.V. van den Berg, in: A.V. van den Berg, J.H. Jans,.Grensoverschrijdende
milieuwetgeving, Zwolle 1990, biz. 4.

lnleiding

wetsvoorstellen. De mogelijkbeden en beperkingen daarvan zuIlen worden
aangegeven, met daaraan gekoppeld aanbevelingen tot verbetering.

4

Afbakening van bet te bescbennen gebied en de daarbinnen
te bescbennen samenhangen.

4.1

Stroomgebieden

In voorgaande paragrafen is enkele malen het begrip 'stroomgebied'
gebruikt. Onder een stroomgebied kan worden verstaan:
'Een gebied waarin het water uiteindelijk in dezelfde bedding tot uitstroming
komt. ,32

Binnen de grenzen van een stroomgebied komen zowel oppervlaktewaterals grondwaterstromen voor. Inbet Belgisch-Nederlandse grensgebied komt
de stroomgebiedbegrenzing van grondwatersystemen in redelijke mate
overeen met de stroomgebieden van oppervlaktewatersystemen."
Als
gevolg daarvan kan een duidelijke afbakening plaatsvinden van grensoverschrijdende stroomgebieden.
In paragraaf 1.2 is gewezen op het feit dat beken invloed ondervinden
uit het gehele stroomgebied en dat omgekeerd van de beken ook invloed
uitgaat op het stroomgebied. Deze wederzijdse beinvloeding heeft tot gevolg
dat bescherroing en beheer van een deel van het stroomgebied slechts in
beperkte mate effectief zuIlen zijn. Dit betekent dat bij bescherroing en
beheer het gehele stroomgebied in aanmerking moet worden genomen.
Wanneer wateren door meerdere landen stromen, kan worden gesproken
van een internationaal (of grensoverschrijdend) stroomgebied. In een aantal
documenten van internationale organisaties is het concept van' international
hydrographic basins' nader uitgewerkt. De ILA (international law
organisation) geeft de volgende omschrijving van' internationaal stroomgebied':
'A geografical area, extending over two or more states, determined by the
watershed limits of the system of waters including surface- and underground
waters, flowing into a common terminus. '34

32
33
34

Zie hierover o.a. Kamerstukken D, 1988/89, 21 250, nrs. 1 en 2, bIz. 12.
Zie: K.J. Provoost, a.w. 1991, blz, 19.
Art. 2 van de Helsinki rules, zie noot 19. Op 'international hydrographic basins' wordt
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Het uitgangspunt van een internationaal stroomgebied kan worden verbonden
aan de in paragraaf 2 van dit hoofdstuk besproken tussen-statelijke
verhoudingen bij grensoverschrijdende milieuproblemen.
In het licht van het beginsel van 'equitable utilization' kan worden
vastgesteld dat oeverstaten rekening moeten houden met de belangen van
andere oeverstaten die zijn gelegen binnen de begrenzing van het stroomgebied, en aan deze belangen een redelijke plaats moeten toekennen. Voor
het onderhavige onderzoek betekent dit dat Belgie en Nederland wederzijds
rekening moeten houden met de bij de grensoverschrijdende beekstroomgebieden betrokken belangen. Hieruit vloeit voort dat juridische mogelijkheden
tot bescherming en beheer niet moeten worden bepaald door de landsgrenzen, maar door stroomgebiedgrenzen.
De keuze voor stroomgebieden als begrenzing van te beschermen gebieden
brengt voor dit onderzoek een beperking met zich mee. Deze betreft het
buiten beschouwing laten van de invloed van luchtverontreiniging op de
waterkwaliteit. Reden hiervoor is dat deze vervuiling zich, anders dan
andere vormen van vervuiling, niet laat onderbrengen in een benadering
waarbij wordt gekozen voor stroomgebieden als uitgangspunt. Bronnen
van luchtverontreiniging bevinden zich vaak op grote afstand van de plaats
waar verontreiniging neerslaat en vormen daarmee een te ongrijpbare
vervuilingsbron om via bescherming en beheer van stroomgebieden aan
te pakken.

4.2

Watersysteembenadering

Tot nu toe is steeds gesproken over waterproblematiek, beken, beeksystemen
en watersystemen. Indeze deelparagraaf wordt meer specifiek omschreven
waarop bescherming en beheer zich moeten richten.
De afgelopen decennia is het inzicht gegroeid in de samenhangen tussen
oppervlaktewater, grondwater, oevers en bodem. Deze samenhangen worden

tevens ingegaan door: P. Dupuy, Normative and institutional proposals for the integrated
management of international hydrographic basins, in: Environmental protection in frontier
regions, OECD Paris 1979, biz. 152. Andere documenten waarin de stroomgebiedenbenadecing een rol speelt zijn: UN ECE Principles of policy on water pollution control,
Res. 10 (XXI) 1966, UN Doc. AlCN.4/274 (Vol.lI), biz. 206, Recommendation to ECE
governments concerning river basin management, approved by the Committee on
waterproblerns, UN Doc. A/CN .4/274 (VoL11), biz. 209, European water charter, Council
of Europe, Strasbourg 1968.
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weI aangeduid met het begrip 'watersysteem'. 3S Een watersysteem bestaat
uit een waterhuishoudkundig systeem en de relevante omgeving. Het
waterhuishoudkundig systeem vormt daarbij het uitgangspunt. Een waterhuishoudkundig systeem omvat grondwater en opperviaktewater, zowel wat
de kwaliteits- als de kwantiteitsaspecten betreft. De relevante omgeving
betreft het gebied van waaruit het waterhuishoudkundig systeem invloed
ondervindt en waarop het waterhuishoudkundig systeem invloed uitoefent.
Bescherming en beheer van de relevante omgeving vormen een randvoorwaarde om tot effectieve bescherming van het gehele watersysteem binnen
de stroomgebiedgrenzen te komen. Hierbij zijn twee aspecten van belang,
namelijk het gebruik van de bodem en de kwaliteit van de bodem. Hoewel
ook de luchtkwaliteit van invloed kan zijn bij de bescherming van een
waterhuishoudkundig systeem, wordt dit om de in de voorgaande deelparagraaf genoemde reden buiten beschouwing gelaten.
De watersysteembenadering, en de betekenis daarvan voor het juridisch
instrumentarium, zal in het tweede hoofdstuk nader worden uitgewerkt.

5

Probleemstelling en relevantie van bet onderzoek

5.1

Probleemstelling

In de voorgaande paragrafen is de bekenproblematiek uiteengezet als directe
aanieiding voor dit onderzoek. Daarbij is aangegeven dat de juridische
invalshoek in dit onderzoek centraal staat. Het onderzoeksobject is
vervolgens nader afgebakend aan de hand van de stroomgebiedenbenadering
en de watersysteembenadering. Tegen de achtergrond van de doelstelling
en de uitgangspunten van het onderzoek kan de volgende probleemstelling
worden geformuleerd:
Welke juridische instrumenten en waarborgen bieden het internationale recht
en het nationale recht van Belgie en Nederland om te komen tot afstemming
en samenwerking bij de bescherming en het beheer van grensoverschrijdende
watersystemen binnen het kader van stroomgebieden?

De probleemstelling behoeft enige toelichting. In de eerste plaats moet erop
worden gewezen dat indit onderzoek juridische instrumenten en waarborgen
ten behoeve van de bescherming en bet beheer van gebieden worden onder-

35

Zie omtrent de hier gehanteerde begrippen: Kamerstukken II, 1988/89,21 250,
2, blz. 12.

DrS.
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zocht. Op de bescherming van plante- en diersoorten (soortenbescherming)
binnen deze gebieden zal in het onderzoek niet specifiek worden ingegaan.
Wat betrefi de gebiedsbeschermende maatregelen en beheersmaatregelen
die in dit onderzoek aan de orde komen, beperk ik me tot preventieve
instrumenten. Dit zijn instrumenten die kunnen worden gehanteerd om
aantasting van natuur en milieu te voorkomen of te beperken, dan wel om
nog aanwezige waarden te behouden. Aangezien door middel van dit
onderzoek wordt beoogd om structurele oplossingsrichtingen voor de
bekenproblematiek in het grensgebied te formuleren, worden daarbij
uitsluitend instrumenten besproken waarmee bescherming en beheer ook
structureel kunnen worden vormgegeven. 36 De beperking tot het preventief
instrumentarium betekent dat niet nader zal worden ingegaan op repressieve
instrumenten welke kunnen worden ingezet voor controle op de naleving
van normen en voor handhaving van normen. Evenmin worden de
instrumenten behandeld die mogelijkbeden bieden tot financiele compensatie
voor ontstane schade.
De reden voor een beperking tot het preventieve instrumentarium is,
dat allereerst dient te worden beoordeeld welke instrumenten kunnen worden
ingezet bij bescherming en beheer van watersystemen alvorens wordt
toegekomen aan de vraag op welke wijze de uitvoering daarvan kan worden
gecontroleerd en welke maatregelen mogelijk zijn bij normovertreding.
Uit een in een eerder stadium verrichte voorstudie is een vijftal categorieen
preventieve juridische instrumenten naar voren gekomen die in het bijzonder
relevant zijn bij de bescherming en het beheer van watersystemen in Belgie
en Nederland." Deze categorieen worden in deel B van deze studie
behandeld aan de hand van een in de hoofdstukken 2 en 3 geformuleerd
toetsingskader. Daarbij worden de betreffende instrumenten beoordeeld
op mogelijkbeden tot grensoverschrijdende afstemming.
In hoofdstuk 11 worden de onderzoeksresultaten uit deel B gerelateerd
aan drie fasen van gebiedsbescherming, te weten de formulering van globale
beleidsdoelstellingen, operationalisering van die doelstellingen en de
beoordeling van concrete activiteiten. Daarbij wordt tevens de betekenis
van samenwerkingsverbanden binnen deze drie fasen aangegeven.

36

Dit impliceert dar preventieve instrumenten die een ad hoc-karakter hebben, zoals
privaatrechtelijke gebod- en verbodsacties, mer buiten beschouwing worden gelaten.
Genoemde instrumenten bieden geen mogelijkbeden tot structurele vormgeving van
bescherming en beheer.
37 A. Freriks, Verslag van het onderzoek naar juridische mogelijkbeden tot bescherming van
de beken in het Belgisch-NederJandse grensgebied, Tilburg 1991.
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5.2

Relevantie van het onderzoek

Voor wat de relevantie van het onderzoek betreft, kan worden gewezen
op een aantal punten. In de eerste plaats is het onderzoek wetenschappelijk
relevant omdat zowel wat Nederland als wat Belgie betreft inzicht wordt
gegeven in het juridisch instrumentarium dat ter beschikking staat bij de
aanpak van de gesignaleerde problematiek, alsmede in de samenhangen
die tussen instrumenten bestaan dan wel zouden kunnen worden aangebracht.
Gelet op het geringe aantal onderzoeken waarin vergelijking van het
Belgische en Nederlandse recht ter beschermiog van het leefmilieu
plaatsvindt, kan het onderzoek in wetenschappelijke zin dan ook worden
beschouwd als het betreden van grotendeels onontgonnen gebied.
De praktische relevantie ligt voor de hand aangezien oplossingsrichtingen
worden aangegeven voor een in de praktijk geconstateerd milieuprobleem.

6

Methoden van onderzoek

6.1

Algemeen

De onderzoeksmethoden die worden toegepast kunnen in drie groepen
worden verdeeld.
In de eerste plaats wordt door middel van literatuur- enjurisprudentieonderzoek, alsmede een onderzoek naar bestaande wetgeving en relevante
besluiten van internationale organisaties, het juridisch instrumentarium ten
aanzien van de beschermiog en het beheer van watersystemen in Nederland
en Belgie in kaart gebracht.
Aangezien als doel van het onderhavige onderzoek is geformuleerd het
zoeken naar oplossingsrichtingen voor de bekenproblematiek in het BelgischNederlandse grensgebied, is het noodzakelijk om ook daadwerkelijk
rechtsvergelijkend onderzoek te verrichten. Rechtsvergelijking is dan ook
de tweede onderzoeksmethode die in dit onderzoek wordt gehanteerd. Op
het specifieke karakter van de rechtsvergelijking in dit onderzoek zal in
paragraaf 6.2. uitvoerig worden ingegaan.
In de derde en laatste plaats zal bij de beschouwingen over het juridisch
instrumentarium op een aantal plaatsen een toelichting worden gegeven
aan de hand van praktijkvoorbeelden afkomstig uit de concrete toepassing
van juridische instrumenten in het Belgisch- Nederlandse grensgebied. Hier
zal in paragraaf 6.3 nog een enkel woord aan worden gewijd.
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6.2

Rechtsvergelijking

In de doelstelling van het onderzoek komt tot uitdrukking dat het object
van onderzoek zich over het grondgebied van twee landen uitstrekt. Het
juridisch perspectief van waaruit tegen deze grensoverschrijdende
problematiek wordt aangekeken bestaat uit drie hoofdelementen: het
internationale recht en het recht van Belgie (met name Vlaanderen) en
Nederland. Met name door de twee laatstgenoemde elementen komen vragen
van rechtsvergelijking Op.38
Als eerste kan daarbij de vraag worden gesteld wat de reden is voor
rechtsvergelijking. Als men de literatuur over rechtsvergelijking erop naslaat
worden daarin verschillende redenen aangegeven voor het uitvoeren van
rechtsvergelijking. In de eerste plaats kan rechtsvergelijking plaatsvinden
uit nieuwsgierigheid naar een buitenlands rechtsstelsel, zonder dat daarbij
een vast omlijnd doel voor ogen staat. Vaak wordt rechtsvergelijkend
onderzoek echter uitgevoerd voor een specifiek doel. Als voorbeelden
hiervan kunnen worden genoemd de vergelijking om lering te trekken uit
het vreemde recht ten behoeve van de eigen rechtsontwikkeling, het
opsporen van gemeenschappelijke beginselen die verschillende rechtsstelsels
gemeen hebben of een vergelijking ten behoeve van eenmaking van recht. 39
Geen van de genoemde redenen komt overeen met het motief dat aan
de rechtsvergelijking in dit onderzoek ten grondslag ligt. De reden om in
dit onderzoek tot vergelijking van het recht van Nederland en Vlaanderen
over te gaan is gelegen in het uiteindelijke doel om door afstemming en
samenwerkin oplossingsrichtingen voor een gesignaleerd probleern te
ormuleren. Gezocht wordt dus naar overeenkomsten en verschillen in het
recht en er zal worden nagegaan welke gevolgen deze hebben voor
afstemming en samenwerking en hoe discrepanties eventueel kunnen worden
opgelost. Is dit nu wel een vorm van rechtsvergelijking zoals bovenstaande
voorbeelden dat zijn? Voor beantwoording van deze vraag kan worden

38 Rechtsvergelijking kan worden gedefinieerd als: 'het naast elkaar bestuderen van meerdere
rechtsstelsels, met de bedoeling er volgens een of meerdere maatstaven gelijkenissen enlof
onderscheiden in te ontdekken die het mogelijk maken om bepaalde vaststellingen te doen
die lcunnen bijdragen tot de oplossing van bepaalde door de rechtswetenschap enlof
rechtspraktijk gestelde problemen. 'Zie voor deze defmitie: F. Gorle, G. Bourgeois, H.
Bocken, Rechtsvergelijking, Gent 1985, biz. 1.
39 Zie hierover 0 .a.: J.G. Sauveplanne, De methoden van privaatrechtelijke rechtsvergelijking
(Geschriften van de Nederlandse vereniging voor rechtsvergelijking, nr. 20), Deventer 1975,
biz. 2 tim 3, F. Gorle, G. Bourgeois, H. Bocken, a.w. 1985, biz. 2.
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aangesloten bij een opmerking van Sauveplanne over rechtsvergelijking.
Deze luidt:"
'Ook al beoogt men geen enkel specifiek doel, gaat bet louter om vermeerdering
van kennis en het verscbaffen van informatie, zodra men uit het verzamelde
materiaal conclusies gaat trekken, overeenkomsten en verscbillen vaststelt en
zo mogeJijk verklaart, bedrijft men wetenschappeJijke rechtsvergelijking.'

Beoordeeld aan de hand van deze uitspraak van Sauveplanne is dit onderzoek
zeker als rechtsvergelijkend te beschouwen. Toch is tegen de rechtsvergelijking in het onderzoek een tegenwerping mogelijk, namelijk of ten behoeve
van het gestelde doel wel rechtsvergelijking noodzakelijk is. Ret zou immers
mogelijk kunnen zijn dat vanuit het intemationale- en supranationale recht
een duidelijke oplossing voortvloeit, waardoor het nationale recht van
Nederland en Belgie van ondergeschikt belang moet worden geacht bij
oplossing van de gesignaleerde problematiek. Voor deze tegenwerping
bestaat echter, zoals in het vervolg van dit onderzoek nog zal blijken,
nauwelijks aanleiding. Ret is weliswaar zo dat het internationale en
supranationale recht aanknopingspunten bieden voor de aanpak van grensoverschrijdende milieuproblemen, maar daaruit vloeit geen alomvattende
oplossing voort. Staten waarbinnenzich een grensoverschrijdend waterprobleem manifesteert hebben dan ook een belangrijke, zo niet de voornaamste,
taak bij de oplossing daarvan. Op welke wijze vanuit juridisch perspectief
een bijdrage aan oplossing van de bekenproblematiek kan worden geleverd,
moet dan ook met name uit het nationale recht van betrokken landen blijken.
Nu is geconstateerd dat sprake is van rechtsvergelijking en het doel
dat in dit onderzoek met rechtsvergelijking wordt nagestreefd is vastgesteld,
komt vervolgens aan de orde op welke wijze de rechtsvergelijking dient
plaats te vinden. Rechtsvergelijking kan op verschillende manieren worden
aangepakt. Kokkini-Iatridou behandelt de twee belangrijkste. In de eerste
plaats kan de vergelijking plaatsvinden aan de hand van de bestudering van
rechtsinstituten, rechtsregels en rechtsbeginselen. Ten tweede kan worden
gekozen voor de probleemaanpak. Hierbij is sprake van de signalering van
een bepaald probleem en worden de oplossingen uit de onderzochte
rechtsorden vergeleken. Ret gesignaleerde probleem behoeft niet per
definitie eenjuridisch probleem te zijn, maar kan ook een maatschappelijk
probleem betreffen."

40
41

J.G. Sauveplanne, a.w. 1975, blz. 3.
D. Kokkini-Iatridou, Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek, Deventer 1988,
biz. 128.
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Aangezien de aanleiding van het onderhavige onderzoek is gelegen in
een geconstateerd maatschappelijk probleem en een mogelijk juridisch
probleem, waarvoor vanuit juridisch perspectief een oplossing wordt
geformuleerd, moet het onderzoek worden geacht te vallen onder de tweede
aanpak van rechtsvergelijking; de probleemaanpak. Het is daarbij
uitdrukkelijk de bedoeling om deze probleemaanpak vorm te geven vanuit
twee rechtsstelsels.
Nadat is gekozen voor een bepaalde aanpak, dienen methoden te worden
geselecteerd aan de hand waarvan het onderzoek wordt uitgevoerd. De
probleemaanpak heeft een directe verbinding met de functionele methode
van onderzoek. Bij de probleemaanpak worden regelingen, die (deels)
hetzelfde probleem beogen op te lossen, beschouwd als dezelfde functie
hebbend.f Op zichzelf is dit interessant, maar wanneer is nu sprake van
oplossing van hetzelfde probleem en aldus van een vergelijkbare functie?
Voor wat het onderhavige onderzoek betreft kan voor beantwoording van
deze vraag worden verwezen naar de in par. 4.2 behandelde watersysteembenadering. Bij deze benadering vormt het waterhuishoudkundig
systeem de primaire invalshoek. Daarnaast kan de kwaliteit en het gebruik
van de bodem (relevante omgeving) van invloed zijn op de waterhuishouding. Voor dit onderzoek vloeit uit de functionele methode voort dat
instrumenten worden onderzocht die relevant zijn voor de bescherming en
het beheer van het waterhuishoudkundig systeem en de relevante omgeving.
Sauveplanne legt sterk de nadruk op het belang van de functionele
methode boven die van vergelijking van rechtsinstituten. Het is immers
niet ondenkbaar dat in een buitenlands rechtsstelsel andere begrippen of
instellingen een soortgelijke functie vervullen als in het eigen rechtsstelsel
het geval is. Dit wordt weI aangeduid als aanwezigheid van functionele
equivalentie en het ontbreken van conceptuele equivalentie. 43 Bij het zoeken
naar een gezamenlijke oplossing voor een maatschappelijk probleem zoals
in dit onderzoek het geval is, lopen be ide benaderingen echter parallel.
De gezamenlijkheid wordt immers niet uitsluitend gezocht in hetzelfde
doel, maar tevens in de wijze waarop het doel gezamenlijk kan worden
bereikt. Derhalve wordt naar betrokken rechtsinstituten gekeken, bijvoorbeeld met het oog op gelijke doelstellingen, gelijkwaardigheid van
instrumenten, vergelijkbare procedures, betrokken partijen en betrokken
belanghebbenden. Na het vertrekpunt van de gezamenlijke problematiek

42 D. Kokkini-Iatridou, a.w. 1988, biz. 133.
43 J.G. Sauveplanne, a.w. 1975, biz. 27 e.v.
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en de gezamenlijke gerichtheid van instrumenten op een bepaald doel, vindt
dus een aanvulling plaats aan de hand van vergelijking op het niveau van
instrumenten. WeI heeft de functionele aanpak dan tot gevolg dat niet
uitsluitend gelijksoortige instrumenten kunnen worden vergeleken,
bijvoorbeeld plannen met plannen en vergunningen met vergunningen. Ret
is immers, zoals Sauveplanne terecht constateert, zeer wel mogelijk dat
het ene land een plan hanteert om een doel te bereiken terwijl in een ander
land hetzelfde doel door middel van een vergunningstelsel wordt nagestreefd.
Dit betekent dat ook verschillende categorieen van instrumenten zullen
worden vergeleken, dan wel eombinaties van instrumenten die het gestelde
doel kunnen verwezenlijken. Hiermee is tevens de vraag beantwoord waarop
de reehtsvergelijking in dit onderzoek zich rieht.
Bij de opzet van het onderzoek is rekening gehouden met be ide
methoden. Voor de hoofdstukindeling wordt verwezen naar paragraaf 7.
6.3

Praktijkvoorbeelden

In paragraaf 5 is erop gewezen dat het onderhavige onderzoek praktisch
relevant is aangezien oplossingsrichtingen voor de bekenproblematiek in
het Belgisch-Nederlandse grensgebied worden geformuleerd. Vanwege dit
praktische perspectief kan het illustratief werken wanneer ook daadwerkelijk
wordt ingegaan op de praktijksituatie in het grensgebied. De onderzoeksresultaten uit het theoretische onderzoek worden in de volgende hoofdstukken
op enkele plaatsen toegelicht door middel van praktijkvoorbeelden.
Daarnaast zijn documenten van overheids- en maatsehappelijke instanties
gebruikt om de ontwikkelingen ter zake van de bekenproblematiek aan te
geven. De voorbeelden hebben uitsluitend een illustratief karakter, waarmee
niet wordt beoogd om de ontwikkelingen in het Belgisch-Nederlandse
grensgebied volledig in kaart te brengen.

7

Opzet van het onderzoek

Het onderzoek valt uiteen in vier delen.
Deel A (inleiding en toetsingskader) omvat naast het onderhavige
inleidende hoofdstuk een tweetal hoofdstukken waarin het toetsingskader
voor het in deel B te behandelen instrumentarium wordt geformuleerd.
Daarbij staan in hoofdstuk 2 de materiele aspecten centraal. In het derde
hoofdstuk wordt ingegaan op de proeedurele aspecten.
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Indeel B (bevoegdheidsverdeling en instrumentarium) wordt een vijftal
categorieen van instrumenten aan de hand van het geformuleerde toetsingskader besproken. Vooraf wordt in het vierde hoofdstuk ingegaan op de
bevoegdheidsverdeling tussen overheidsorganen bij de bescherming en het
beheer van watersystemen in Belgie en Nederland. Bovendien zal ten aanzien
van de betrokken organen worden nagegaan in hoeverre zij de bevoegdheid
hebben om grensoverschrijdende afstemming en samenwerking te
bewerkstelligen. De instrumenten die vervolgens aan de orde komen zijn:
plannen, milieunormen, vergunningen en algemene regels, het toekennen
van een bijzondere beschermde status aan gebieden en tenslotte milieueffectrapportage. De in paragraaf 4.2 behandelde tweedeling in waterhuishoudkundig systeem en relevante omgeving, vormt de leidraad voor de
opzet van de hoofdstukken over het instrumentarium.
Na de bespreking van het instrumentarium in deel B, wordt in deel C
(samenwerkingsvormen) ingegaan op de mogelijkheden voor een institutionele inbedding van de afstemming van het instrumentarium in een vorm van
samenwerking. Daartoe wordt een aantal randvoorwaarden geformuleerd
aan de hand waarvan de geschiktheid van samenwerkingsvormen voor
bescherming en beheer van watersystemen in het Belgisch-Nederlandse
grensgebied wordt beoordeeld.
Het laatste deel (deel D: Samenvatting, conclusies en aanbevelingen)
van het onderzoek omvat een hoofdstuk waarin een korte samenvatting van
de voorgaande hoofdstukken wordt gegeven en vervolgens conclusies en
aanbevelingen worden geformuleerd.
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Inparagraaf 4.2 van het eerste hoofdstuk is kort ingegaan op de watersysteembenadering als belangrijk uitgangspunt voor dit onderzoek. De voor
watersystemen karakteristieke samenhangen tussen waterhuishoudkundig
systeem en relevante omgeving zijn bij de beeksystemen in het BelgischNederlandse grensgebied voor een deel grensoverschrijdend van aard. In
paragraaf 2 zal op deze grensoverschrijdende samenhangen worden
ingegaan.
Zoals in de derde paragraaf van het vorige hoofdstuk reeds is aangegeven
richt het onderhavige onderzoek zich op het formuleren van oplossingsrichtingen voor de bekenproblematiek vanuit een juridisch perspectief. Het is
dan ook van belang om te bezien hoe de watersysteembenadering in juridisch
perspectief kan worden geplaatst. Daarbij wordt als voIgt te werk gegaan.
In paragraaf 3 wordt ingegaan op de gevolgen van de watersysteembenadering voor het waterbeleid. De gevolgen van deze beleidsontwikkelingen
voor het juridisch instrumentarium staan centraal in paragraaf 4. Aan de
hand van beschouwingen over het juridisch instrumentarium zal in die
paragraaf een toetsingskader worden ontwikkeld. Dit toetsingskader dient
als leidraad bij de beschrijving van de materiele aspecten van het instrumentarium in de hoofdstukken 5 tot en met 9.
Het hoofdstuk wordt in paragraaf 5 afgesloten met een aantal concluderende opmerkingen.

2

Watersystemen

in het Belgisch-Nederlandse

grensgebied

De watersysteembenadering benadert de waterproblematiek vanuit een
tweetal categorieen samenhangen. Enerzijds gaat het om de samenhangen
binnen het waterhuishoudkundig systeem (interne functionele samenhangen).
Dit zijn de samenhangen tussen oppervlaktewaterkwaliteit, grondwaterkwaliteit, oppervlaktewaterkwantiteit en grondwaterkwantiteit. Het waterhuishoudkundig systeem staat echter niet op zichzelf. Er is sprake van een duidelijke
wisselwerking tussen het waterhuishoudkundig systeem en de relevante
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omgeving (exteme functionele samenhangen). I Deze exteme samenhangen
vormen de tweede categorie. Binnen de watersysteembenadering vormt
het waterhuishoudkundig systeem de primaire invalshoek.
Vanwege het feit dat in dit onderzoek grensoverschrijdende watersystemen
centraal staan, moet worden nagegaan welke samenhangen binnen de
beeksystemen in het grensgebied feitelijk grensoverschrijdend van aard zijn.
De noodzaak tot grensoverschrijdende afstemming en samenwerking zal
immers vooral aanwezig zijn wanneer sprake is van grensoverschrijdende
samenhangen. Op deze situatie is het onderzoek dan ook hoofdzakelijk
gericht.
Aangezien de samenhangen binnen watersystemen uiteindelijk gevolgen
zullen hebben voor (de toepassing van) juridische instrumenten, zal hierna
worden bezien welke grensoverschrijdende samenhangen kunnen worden
onderscheiden bij de watersystemen in het Belgisch-Nederlandse grensgebied.?

Op vier punten is sprake van duidelijke, aantoonbare grensoverschrijdende
samenhangen.
Het meest zichtbaar is de samenhang bij de oppervlaktewaterkwaliteit,
Verontreinigingen in Belgie zullen zowel aan Belgische als aan Nederlandse
zijde merkbaar zijn. Vanwege de ligging aan de benedenstroom van de
beken verkeert Nederland hier ten opzichte van Belgie in een afbankelijke
positie."
Op het terrein van de grondwaterkwaliteit is sprake van een soortgelijke
situatie. Veranderingen in de grondwaterkwaliteit in Belgie kunnen de
grondwaterkwaliteit in Nederland beinvloeden, aangezien de grondwaterstromen in het grensgebied zich in hoofdzaak in noordelijke richting
bewegen." Ook hier is Nederland dus deels afhankelijk van de zorg voor
de grondwaterkwaliteit aan Belgische zijde. Omgekeerd is de invloed van

1
2

3

4
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Zie over dit onderwerp tevens paragraaf 1.2 van hoofdstuk 1.
Ten behoeve van deze beschrijving is gebruik gemaakt van het Provinciaal waterhuishoudingsplan Noord-Brabant (Werken aan water), 's-Hertogenbosch 1991 en van informatie
van de Stichting Brabantse milieufederatie.
Zie over deze invloed: A. de Buck, M. L.C. M. Henckens, J. Blenkers, Milieuverontreiniging
vanuit Belgie naar Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch 1992, Provinciaal waterhuishoudingsplan
Noord-Brabant, a.w. 1991, Plan/programma, biz. 32 en Toelichting biz. 19 tim 20.
A. de Buck, M.L.C.M. Henckens, J. Blenkers, a.w. 1992, biz. 62 t/m65 enhet Provinciaal
waterhuishoudingsplan Noord-Brabant, a.w. 1991, Plan/programma blz. 32.

lntegraal waterbeheer
de kwaliteit van grondwater aan Nederlandse zijde op de grondwaterkwaliteit
aan Belgische kant geringer.
Ten aanzien van het kwantiteitsaspect zijn de grensoverschrijdende
samenhangen het grootst op het terrein van de grondwaterkwantiteit. Hier
zijn de invloeden wederzijds. Ret Provinciaal waterhuishoudingsplan NoordBrabant stelt hieromtrent:
'Effecten van grondwateronttrekkingen en ont- en afwateringswerken op Belgisch
grondgebied, kunnen zich uitstrekken tot op Nederlands grondgebied en
omgekeerd. Daarom moet er een goede afstemming komen van het beleid voor
grondwateronttrekkingen en voor de uitvoering van ont - en afwateringswerken.
Vooral omdat de meeste Brabantse regio' s met het accent op de natuur aan Belgic
grenzen."

Tenslotte kan het aspect van de oppervlaktewaterkwantiteit worden genoemd.
Veranderingen in oppervlaktewaterkwantiteit in Belgie kunnen onder
omstandigheden van invloed zijn op de oppervlaktewaterkwantiteit in
Nederland en omgekeerd. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de
invloed verschilt naar de grootte van de beek en naar de omvang van
bijvoorbeeld een onttrekking. Bij grote beken als de Dommel en de Mark
zullen minder snel ernstige effecten optreden dan bij kleine beken. Ret is
dan ook de vraag of een grensoverschrijdende bedreiging zich in de praktijk
vaak zal voordoen.
Naast deze directe samenhangen moet tevens worden gewezen op een aantal
indirecte samenhangen die weliswaar minder eenvoudig traceerbaar zijn,
maar toch aandacht verdienen. Daarbij kan in de eerste plaats worden
gewezen op de invloed die van de bodemkwaliteit en de oppervlaktewaterkwaliteit uitgaat op de kwaliteit van het grondwater. Ret belang dat aan
Nederlandse zijde bestaat bij bescherming van de grondwaterkwaliteit in
Belgie, impliceert dus dat tegelijkertijd een belang bestaat bij een goede
kwaliteit van oppervlaktewater en bodem in Belgie. Ben soortgelijke situatie
doet zich voor bij de oppervlaktewaterkwaliteit die ook voor een deel door
de bodemkwaliteit wordt beinvloed, met name door uit- en afspoeling van
schadelijke stoffen uit de bodem.
Ret is dus van belang om deze relaties, die in hoofdstuk 1 zijn
omschreven als invloeden vanuit de relevante omgeving, eveneens in de
overwegingen te betrekken.

5

Provinciaal waterhuishoudingsplan, a.w. 1991, Plan/programma biz. 42.
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Uit het overzicht van de grensoverschrijdende samenhangen blijkt dat deze
betrekking hebben op aIle vier de onderdelen van het waterhuishoudkundig
systeem. Ook de relevante omgeving, inhet vorige hoofdstuk nader beperkt
tot de kwaliteit en het gebruik van de bodem, speelt daarbij een rol. In het
leader van de omschrijving van de juridische aspecten in paragraaf 4 zal
worden ingegaan op de consequenties van de samenhangen voor het juridisch
instrumentarium. Berst zal in de derde paragraaf aandacht worden besteed
aan ontwikkelingen in het waterbeheer.

3

Waterbeheer: van sectoraal naar integraal

In het denken over de waterhuishouding en het waterbeheer hebben zich
de afgelopen decennia belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Deze
ontwikkelingen zijn in Nederland eerder in gang gezet dan in Vlaanderen,
maar kunnen op hoofdlijnen met elkaar worden vergeleken. 6 Dit kan mede
worden afgeleid uit de totstandkoming van regelgeving over de betreffende
onderwerpen.
Zowel in Belgie als in Nederland is het waterbeheer reeds lang geleden
van de grond gekomen wat betreft het oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer.
De primaire belangen daarbij waren de bewoonbaarheid van het land en
het geschikt maken van gebieden voor landbouw. 7 Vooral sinds de Tweede
Wereldoorlog leidden economische ontwikkelingen tot een toenemend beslag
op de watervoorraad. Daarbij deed zich een nieuw vraagstuk voor waarvoor
een oplossing moest worden gezocht, namelijk de oppervlaktewaterverontreiniging. Ten aanzien van dit aspect kwamen dan ook al snel de eerste
wettelijke regelingen tot stand, die zowel in Belgie als in Nederland begin
jaren zeventig het licht zagen."

6

7

8
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Een verklaring voor het feit dat in Vlaanderen deze ontwikkeling pas later in gang is gezet
kan worden gevonden in de staatshervorrning die alle aandacht heeft opgeeist, Zie hierover:
P. Pijpelink, Generatiewisseling in Vlaamse waterhuishouding, Waterschapsbelangen 1993,
nr. 2, biz. 91.
Zie hierover de Derde nota waterhuishouding, Karnerstukken II, 1988/89,21 250, nrs. 1
en 2, biz. 19 en P. Pijpelink, a.w. 1993, bIz. 92. In dit verband is verder van belang de
instelling van waterschappen aan Nederlandse zijde en van polders en wateringen aan
Belgische zijde, die voor een belangrijk deel met het kwantiteitsbeheer zijn belast (zie ook
hoofdstuk 4 van dit onderzoek).
In Belgie de Wet van 26 maart 1971 op de bescherrning van oppervlaktewater tegen
verontreiniging, B.S. 1 mei 1971 en in Nederland de Wet van 13 november 1969, Stb. 536,
houdende regelen omtrent de verontreiniging van oppervlaktewateren.

lntegraal waterbeheer

Helaas bleef het niet bij deze problemen. Nieuwe aantastingen kwamen
aan het licht. Het op grote schaal onttrekken van grondwater voor de
drinkwatervoorziening en de landbouw maakte een kwantiteitsprobleem
zichtbaar. Begin tachtiger jaren werden voor de aanpak van dit probleem
juridische instrumenten ontwikkeld." Bovendien bleek dat het aanwezige
grondwater als gevolg van verschillende oorzaken verontreinigd werd. De
juridische instrumenten die ter bestrijding van dit probleem werden
ontwikkeld, richtten zich niet direct op het grondwater maar op het gebruik
en de kwaliteit van bodem, waarvan de verbetering tot bescherming van
het grondwater zou moeten leiden.'?
Inde loop der tijd ontstond door de ontdekking van nieuwe problemen,
en onderzoek naar de mogelijke aanpak daarvan, meer inzicht in de
onderlinge samenhangen tussen de verschillende onderdelen van het
waterhuishoudkundig systeem. Bovendien bleek er een zeer nauwe relatie
te bestaan tussen dit systeem en de omliggende omgeving. Deze inzichten
zijn de aanleiding geweest voor de reeds meerdere malen genoemde
watersysteembenadering.
Het inzicht in de samenhangen binnen watersystemen heeft uiteindelijk
geleid tot een verschuiving inhet beleid, waarbij aan de samenhangen meer
recht kon worden gedaan. Dit heeft geresulteerd in het 'integraal waterbeheer' .11

9

Zie de Nederlandse Wet van 22 mei 1981, Stb. 392, houdende regelen inzakehet onttrekken
van grondwater en het kunstmatig infiltreren van water in de bodem en het Vlaamse decreet
van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, B.S. 5 JUDi 1984.
10 Dit vormde in Nederland de aanleiding voor de totstandkomingvan de Wet van 3 juli 1986,
Stb. 274, houdende regelen inzake de bescherming van de bodem, terwijl in Vlaanderen
ter uitvoering van het Grondwaterdecreet in een tweetal besluiten de bescherming van de
grondwaterkwaliteit is uitgewerkt. Deze besluiten betreffen: het Besluit van de Vlaamse
regering van 27 maart 1985 houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van
grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones en het Besluit
van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van de handelingen
binnen de waterwingebieden en beschermingszones, beide besluiten B.S. 20 juli 1985.
II Deze ontwikke1ing is in Nederland in gang gezet met de notitie 'Omgaan met water',
Kamerstukken II, 1984/85, 18793, nr. 3. Later is dit verder uitgewerkt in de Derde nota
waterhuishouding, Kamerstukken II, 1988/89,21 250, nrs. I en 2. In Vlaanderen voltrekt
de ontwikkeling naar integraal beheer zich met name door de oprichting van bekkencomite' s.
Zie hierover: De Water Nieuwsbrief (Nieuwsbrief over integraal waterbeheer), nr. II, mei
1993, P. Pijpelink, a.w. 1993, biz. 91 e.v., Rivierbekkenbeleid in V1aanderen, Brochure
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur,
AMINAL, Bestuur a1gemeen milieubeleid en MlNA-raad, Advies over het voorontwerp
van decreet betreffende het rivierbekkenbeleid en de bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging, Brussel, mei 1994.
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Indit beleid wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan interne en externe
functionele samenhangen." De interne functionele samenhangen hebben
betrekking op de vier onderdelen van de waterhuishouding: het beleid inzake
oppervlaktewaterkwaliteit, grondwaterkwaliteit, oppervlaktewaterkwantiteit
en grondwaterkwantiteit. De externe functionele samenhangen zien op
samenhangen tussen het waterhuishoudkundig beleid en andere beleidsterreinen, waarbij met name milieubeheer, ruimtelijke ordening en natuurbeheer
van belang zijn."
De ontwikkeling naar integraal beheer heeft zich niet alleen in het nationale
waterbeleid van Belgie en Nederland voltrokken. Ook in internationaal
verband is het belang van deze beleidsontwikkeling erkend. 14
In 1980 is door de EeE (Economic commission for Europe; regionale
commissie van de Verenigde Naties) een verklaring opgesteld waarin wordt
aangegeven dat de aanpak van waterverontreiniging moet plaatsvinden in
samenhang met het beleid dat is gericht op bescherming van lucht en
bodem." Ook de OESO (Organisatie voor economische samenwerking
en ontwikkeling) heeft zich in deze zin uitgelaten.
Wat betreft het waterbeheer is al in 1974 in een OESO-aanbeveling
als uitgangspunt geformuleerd dat het beheer betrekking moet hebben op
oppervlaktewater en grondwater, zowel wat de kwaliteit als de kwantiteit
betreft. Anders gezegd, het beheer moet betrekking hebben op het gehele
waterhuishoudkundig systeem." Een aantal jaren later, in 1989, heeft de
OESO een aanbeveling gedaan met als doel het waterbeheer te verbeteren." In deze aanbeveling wordt het belang van integraal beheer voorop
gesteld, waarbij tevens wordt gewezen op de raakvlakken van het

12 Kamerstukken n. 1988/89, 21 250, nrs. I en 2, blz. 13.
13 InVlaanderen is het water- en milieubeleidmeer een eenheid dan in Nederland. Ten behoeve
van de overzichtelijkheid worden de beleidsterreinen hier gescheiden.
14 Het gaat bij de documenten van intemationale organisaties in een groot aantal geva1len om
aanbevelingen en verklaringen, die juridisch niet bindend zijn voor betrokken landen. Deze
documenten geven echter wei de ontwikkeling aan in het denken over waterbeheer, en zijn
in dat verband dan ook interessant. Overigens vloeit uit de ondertekening van aanbevelingen
en verkJaringen wei enige politieke binding voort. Zie hierover bijvoorbeeld: H.G. Schenners,
lnleiding tot het intemationale institutionele recht, tweede druk, Deventer 1985, blz. 189
e.v.
15 Art. 2 van de Declaration on Prevention and Control of Water Pollution, including
Transboundary Pollution, in: EPL 1980, nr. 6, blz. 149 tIm 150.
16 Recommendation of the Council on water management policies and instruments, 5 april
1974, in: European Yearbook 1978, 's-Gravenhage 1980, blz. 223.
17 Recommendation of the Council: Water Resouroe Management Policies: Integration, Demand
Management, and Ground Water Protection, 31 maart 1989, C (89) 12 (final).
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waterbeheer met andere beleidsterreinen. In de wetgeving van de lidstaten
moet het kader voor integraal beheer worden gecreeerd.
In het kader van de OESO zijn daarnaast rapporten verschenen die
specifiek betrekking hebben op uitwerking van 'integrated management'.
Hierin wordt gewezen op de in het eerste hoofdstuk reeds betoogde
noodzaak tot afstemming en samenwerking. De inhoudelijke afstemming
betreft de harmonisatie van normen, bijvoorbeeld van algemene beleidsdoelstellingen, plannen en kwaliteitsdoelstellingen. De afstemming van
procedurele bepalingen betreft onder andere de uitbreiding van de werking
van wetgeving door het verschaffen van gelijke rechtstoegang aan, en gelijke
behandeling van, buitenlandse belanghebbende partijen evenals de uitwisseling van informatie. Bij samenwerking gaat het om inbedding in een
institutionele structuur, waaronder het toekennen van bevoegdheden aan
samenwerkingsverbanden."
Meer recent is ook door de EeE een
belangrijke aanzet tot integraal beheer gegeven in het Verdrag van Helsinki
inzake grensoverschrijdende rivieren en meren."

4

Juridische aspecten van integraal waterbeheer; toetsingskader

Integraal waterbeheer, waarbij de watersysteembenadering als uitgangspunt
wordt genomen, roept een aantal vragen op ten aanzien van het juridisch
instrumentarium. De hoofdvraag is of een instrument of een combinatie
van instrumenten geschikt is voor de bescherrning en het beheer van
watersystemen en in hoeverre deze instrumenten zich lenen voor afstemming
tussen landen, in concreto Belgie en Nederland. In het onderstaande wordt
deze vraag opgesplitst in een aantal juridische aspecten die als leidraad
dienen voor de beoordeling van de materiele aspecten van het juridisch
instrumentarium in de hoofdstukken 5 tot en met 9. Deze juridische aspecten
worden geformuleerd in de vorm van een toetsingskader.
Duidelijk is dat in het licht van dit onderzoek wordt gezocht naar
instrumenten die tot doel hebben (delen van) watersystemen te beschermen
en te beheren. Daarbij kan een tweedeling worden gemaakt. Enerzijds zijn
instrumenten van belang die zijn gericht op bescherrning en beheer van
waterhuishoudkundige systemen (als primaire invalshoek bij dit onderzoek).

18 P. Dupuy, Normative and institutional proposals for the integrated management of
international hydrographic basins, in: Environmental protection in frontier regions, OECD
Paris 1979, biz. 151 e.v.
19 Internationaal (ECE)verdrag over de beschenning en het gebruik van grensoverschrijdende
rivieren en internationale meren, Water, nr. 64, mei/juni 1992, biz. 1 e.v.
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Anderzijds zijn voor dit onderzoek de instrumenten van belang die het
beschermen en beheren van de relevante omgeving betreffen. De betekenis
van deze instrumenten hangt samenmet de wissel werking tussen waterhuishoudkundig systeem en relevante omgeving.
Dit kan worden samengevat in een tweetal aspecten van toetsing. Getoetst
wordt of:
1.

2.

in Nederland en Belgie instrumenten aanwezig zijn, die zijn gericht op
beschenning en beheer van een of meerdere onderdelen van het waterhuishoudkundig systeem.
instrumenten die betreklcing hebben op de relevante omgeving (=kwaliteit
en gebruik van de bodem) kunnen bijdragen aan de beschenning en het
beheer van het waterhuishoudkundig
systeem.

De eerste invalshoek van het toetsingskader is aldus het doel dat aan het
inzetten van instrumenten ten grondslag ligt. Naast de doelstelling van een
instrument is het van belang te bezien waar bescherming en beheer door
middel van het juridisch instrumentarium zich op richten. Dit betreft de
vraag naar de reikwijdte van instrumenten. Hierbij kan een onderscheid
worden gemaakt in een drietal elementen. In de eerste plaats de vraag of
bij het toepassen van een instrument ter bescherming van een onderdeel
van het watersysteem (bijvoorbeeld de oppervlaktewaterkwaliteit), tevens
de effecten op andere onderdelen (zoals de grondwaterkwaliteit) mogen
worden betrokken. In het verlengde daarvan ligt de tweede vraag, of het
in aanmerking nemen van deze effecten ertoe leidt dat hieromtrent ook
voorwaarden of voorschriften mogen worden gesteld bij de toepassing van
het betreffende instrument? Ten derde hangt de reikwijdte van een
instrument samen met het kader van belangen dat bij de besluitvorming
moet worden afgewogen. Bij de omschrijving van de bekenproblematiek
in het eerste hoofdstuk is geconstateerd dat een groot aantal belangen
betrokken is bij de beeksystemen. Daarbij is gewezen op gebruiksbelangen,
maar tevens op de ecologische c.q. natuur- en landschapsbelangen. Vanwege
dit scala van relevante belangen zal in de volgende hoofdstukken aan de
orde komen of deze belangen ook in de afwegingen voorafgaand aan de
toepassing van de onderzochte juridische instrumenten een rol spelen.
Een bespreking van deze, met de reikwijdte van het instrumentarium
samenhangende, aspecten vindt plaats aan de hand van toetsing of:
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3.

4.
5.

bij het inzetten van instrumenten die zijn gericht op bescherroing van een
bepaald onderdeel van een watersysteem, tevens rekening mag worden
gehouden met samenhangen die binnen het systeem aanwezig zijn.
ook bij het stellen van voorwaarden of voorschriften deze samenhangen
kunnen worden meegewogen.
bij het inzetten van een instrument aile belangen tegen elkaar dienen te
worden afgewogen, dan wei sprake is van een beperkt omschreven kring
van belangen (belangenkader).

Ret doel en de reikwijdte van de instrumenten geven belangrijke informatie.
Daarmee is echter nog niet helder in hoeverre het door dat instrument
beoogde gedrag bindend wordt opgelegd. Dit is de vraag naar de juridische
status van een instrument. Als zesde aspect van toetsing wordt derhalve
bezien of:
6.

een instrument het gewenste gedrag bindend lean opleggen.

De toetsing aan de zes materiele aspecten geeft een beeld van de instrumenten die voor de bescherming en het beheer van watersystemen in Belgie
en Nederland beschikbaar zijn. Wellicht ten overvloede kan een belangrijk
punt, dat samenhangt met de uiteenzetting over de functionele methode
van rechtsvergelijking, bier nog worden benadrukt." Ret kan zijn dat een
bepaald instrument niet het gehele watersysteem kan beschermen. Een
combinatie van instrumenten (instrumentenmix) kan in die gevallen wellicht
uitkomst bieden. Inhoofdstuk 11 zal op deze mogelijkbeid worden ingegaan
aan de hand van een bespreking van de bescherming en beheer van
grensoverschrijdende watersystemen in drie fasen.

5

Conclusies

De in het eerste hoofdstuk als uitgangspunt geformuleerde watersysteembenadering is in dit hoofdstuk verder uitgewerkt en in het licht van de
beleidsontwikkelingen in de richting van een integraal waterbeheer geplaatst.
Aan de hand van de daaruit voortvloeiende vraagpunten ten aanzien van
het instrumentarium is een toetsingskader geformuleerd.
Bij wijze van samenvatting is bieronder het toetsingskader nogmaals
puntsgewijs opgenomen. Getoetst wordt of:

20 Zie hieroverparagraaf6.2 van hoofdstuk1.
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

in Nederland en Belgie instrumenten aanwezig zijn. die zijn gericht op
bescherming en beheer van een of meerdere onderdelen van het waterhuishoudkundig systeem.
instrumenten die betrekking hebben op de relevante omgeving ( = kwaIiteit
en gebruik van de bodem) kunnen bijdragen aan de bescherming en het
beheer van het waterhuishoudkundig systeem.
bij het inzetten van instrumenten die zijn gericht op bescherming van een
bepaald onderdeel van een watersysteem, tevens rekening mag worden
gehouden met samenhangen die binnen een systeem aanwezig zijn.
ook bij het stellen van voorwaarden of voorschriften deze samenhangen
kunnen worden meegewogen.
bij het inzetten van een instrument aIle belangen tegen elkaar dienen te
worden afgewogen. dan wei sprake is van een beperkt omschreven kring
van belangen (belangenkader).
een instrument het gewenste gedrag bindend kan opleggen.

Deze zes punten vonnen bet eerste gedeelte van bet toetsingskader voor
bet instrumentarium en zijn gegroepeerd als materiele aspecten. In bet nu
volgende boofdstuk worden de procedurele aspecten aan de orde gesteld.
Gezamenlijk vonnen de twee gedeelten bet toetsingskader voor de in
de boofdstukken 5 tot en met 9 te bebandelen categorieen instrumenten.
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Procedurele waarborgen

1

InIeiding

In paragraaf 1.3 van hoofdstuk 1 is uitvoerig ingegaan op de verschillende
factoren die beekstroomgebieden in het Belgisch-Nederlandse grensgebied
bedreigen. Deze vormen een afspiegeling van de vaak tegenstrijdige
belangen die binnen deze gebieden een rol spelen.
De overheid, die op basis van (Grond)wettelijke bepalingen een
belangrijke taak heeft bij de bescherming van het milieu, zal in de door
haar genomen besluiten ten aanzien van de beeksystemen de betrokken
gebruiksbelangen en het natuur- en milieubelang in ogenschouw moeten
nemen. Aan deze belangen moet een redelijke plaats worden toegekend
in de door haar gemaakte afwegingen. Gelet op de tegenstrijdigheid van
belangen is het voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties
(verder: natuurlijke- en rechtspersonen) van groot belang om ten gunste
van hun eigen belang dan wel een door hen behartigd belang (bijvoorbeeld
milieuorganisaties), invloed uit te oefenen op de besluitvorming door de
overheid.
De bevoegdheid van de overheid om besluiten ten aanzien van de
bescherming en het beheer van watersystemen te nemen, en de mogelijkheid
voor belanghebbenden om op het besluitvormingsproces invloed uit te
oefenen, houden verband met de fundamenten van de staatsinrichting in
Belgie en Nederland: rechtsstaat en democratie. Inparagraaf2 wordt daarop
nader ingegaan. Een aantal uit de democratische rechtsstaatsgedachte
voortvloeiende beginselen zal in de daarop volgende paragrafen verder
worden uitgewerkt en in het perspectief van de bescherming en het beheer
van grensoverschrijdende watersystemen worden geplaatst.
Deze beginselen, die in de paragrafen 3 tot en met 6 aan de orde komen,
betreffen: openbaarheid van bestuur (zowel actief als passief), consultatie-,
overleg- en samenwerkingsverplichtingen,
rechtsbeschermingsaspecten
(waaronder het beginsel van gelijke rechtstoegang) en tenslotte het
non-discriminatiebeginsel. De bespreking van deze beginselen mondt uit
in een toetsingskader voor de procedurele aspecten van het in deel B te
bespreken instrumentarium.
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2

Democratische rechtsstaat

Rechtsstaat en democratie vormen zowel in Belgie als in Nederland de twee
kernbegrippen waarmee naar de fundamenten van de inrichting van de staat
wordt verwezen. 1 De begrippen weerspiegelen de opvattingen die in beide
landen worden gehuldigd over de verhouding tussen overheid en burgers.
In het kader van de bescherming van het milieu in zijn algemeenheid, en
daarmee ook voor de bescherming van watersystemen, heeft de democratische rechtsstaatsgedachte grote betekenis. In deze paragraaf zullen enkele
algemene kenmerken van rechtsstaat en democratie de revue passeren en
zal de betekenis daarvan voor de bescherming van het milieu worden aangestipt.
De opkomst van de rechtsstaatsgedachte kan worden verklaard tegen de
achtergrond van de wens om ongebreideld overheidsingrijpen te voorkomen.
Aanvankelijk bestond dan ook met name behoefte aan bescherming tegen
de overheid. In dit verband wordt wel gesproken over de liberale
rechtsstaatsgedachte. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot
een verandering in de opvattingen over de rol van de overheid. Als gevolg
van deze ontwikkelingen wordt van de overheid niet meer uitsluitend verwacht dat zij zich onthoudt van bemoeienis met bepaalde onderwerpen,
maar wordt deze bemoeienis juist uitdrukkelijk als haar taak gezien op een
aantal andere terreinen. De overheid moet op die terreinen dus zelf een
actieve rol vervullen. Voor de liberale rechtsstaatsgedachte is als gevolg
van deze gewijzigde opvattingen de sociale rechtsstaatgedachte in de plaats
gekomen.
De ontwikkeling van liberale naar sociale rechtsstaat is van belang voor
de bescherming van het milieu. Dit wordt namelijk als een van de terreinen

Zie hieromtrent voor wat Nederland betreft o.a. e.W. v.d. Pot, A.M. Donner, Handboek
van het Nederlandse staatsrecht, twaalfde druk bewerkt door L. Prakke, Zwolle 1989, blz.
158 e.v., H.D. van Wijk, W. Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratiefrecht, achtste
druk bewerkt door w. Konijnenbelten R.M. van Male, Utrecht 1993, biz. 38 e.v., A. Bos,
Demokratie en rechtsstaat, tweede druk, Nijmegen 1990, M. C. Burkens, H .R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen, Beginselen van de democratische rechtsstaat, tweede druk, Zwolle
1992, biz. 128 e.v., P.e. Gilhuis, Milieurechtop weg naar dejaren negentig, Zwolle 1989,
bIz. 21. Ten aanzien van Belgie met name: A. Mast, I. Dujardin, Overzicht van Belgisch
grondwettelijk recht, negende druk, Brussel 1987, bIz. 18 e.v., F. Dumon, Over de
rechtsstaat, R.W. 1979, nr. 5, kol. 273 e.v., G. Craenen, Het koninkrijk Belgie, in: L.
Prakke, C.A.l.M. Kortmann (red.), Het staatsrecht van de landen van de Europese
Gemeenschappen, vierde geheel herziene druk, Deventer 1993, bIz. 5 e.v., A. Alen, Treatise
on Belgian constitutional law, Deventer 1992, biz. 7 tim 8.
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beschouwd waar de overheid actief moet optreden.' Op welke wijze de
overheid kan optreden wordt onder andere bepaald door een aantal
beginselen die voortvloeien uit de sociale rechtsstaatsgedachte.?
Inde eerste plaats mogen op grond van het legaliteitsbeginsel uitsluitend
besluiten worden genomen waarvoor een (Grond)wettelijke basis aanwezig
is. Hiermee wordt de rechtszekerheid gediend en wordt bovendien zoveel
mogelijk recht gedaan aan het gelijkheidsbeginsel."
Bij de uitoefening van bevoegdheden moeten overheidsorganen de
grondrechten van burgers respecteren. Deze wetgevende-, uitvoerendeen rechterlijke overheidsbevoegdheden mogen op grond van het beginsel
van machtenscheiding Diet in handen zijn van hetzelfde orgaan. Bovendien
moet de mogelijkheid van beroep op een onafhankelijke rechter verzekeren
dat door bestuursorganen genomen besluiten aan controle kunnen worden
onderworpen.
Deze vier uit de rechtsstaatsgedachte voortvloeiende beginselen (legaliteit,
grondrechten, machtenscheiding en beroep op een onafhankelijke rechter)
geven een aantal grenzen aan het overheidsoptreden aan. Hiermee is echter
nog Diet alles gezegd over de verhouding tussen overheid en burger.
Het tweede fundament, de democratiegedachte, vult deze verhouding
verder in. Er is op hoofdlijnen overeenstemming over de beginselen van
democratie. Deze betreffen met name de inrichting van het openbaar bestuur
en de procedure van besluitvorming." Van belang zijn in dit verband: de
invloed van vertegenwoordigende colleges op de besluitvorming door middel
van (mede)beslissingsrecht vooraf en/of door de bevoegdheid tot controleren
achteraf, de openbaarheid van besluitvorming en de openbaarheid van besluiten.6

2
3

4
5
6

Zie voor de relevante (Grond)wettelijke bepalingen in Belgie en Nederland paragraaf 3 van
hoofdstuk 1.
H.D. van Wijk, W. Konijnenbelt, a.w. 1993, bIz. 39 tIm 48, A. Bos, a.w. 1990, bIz. 51
e.v., M.e. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen, a.w. 1992, blz, 29 e.v.,
A. Mast, J. Dujardin, a.w. 1987, bIz. 22 e.v., A. A1en, a.w. 1992, bIz. 7 e.v.
H.D. van Wijk, W. Konijnenbelt, a.w. 1993, bIz. 45.
M.e. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen, a.w. 1992, bIz. 128 e.v., H.D.
van Wijk, W. Konijnenbelt, a.w. 1993, blz. 49 e.v.
Andere dan de genoemde eIementen, die in het licht van dit onderzoek echter minder relevant
zijn, betreffen: Een ieder heeft in beginsel gelijkelijk het recht om via geheime en vrije
verkiezingen invloed uit te oefenen op de samenstelling van vertegenwoordigende colleges
die bij de besIuitvorming zijn betrokken, in beginsel heeft ieder het recht te worden verkozen
in die colleges, een ieder heeft het recht om naar politieke machtsverwerving te streven,
in politieke besluitvormingwordt tenminste de meerderheidsregel gehanteerd, een ieder heeft
politieke grondrechten, rechten van minderheden moeten worden gerespecteerd. Zie hierover:
M.e. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen, a.w. 1992, bIz. 128 e.v.
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Een ander element, dat Diet steeds in de literatuur terugkomt maar wel
als een belangrijk onderdeel van de democratiegedachte moet worden
aangemerkt, betreft de mogelijkheid voor natuurlijke- en rechtspersonen
om meer direct bij de besluitvorming door de overheid betrokken te zijn.
Burkens c.s. vatten deze mogelijkheden samen onder het algemene begrip
'participatiemogelijkheden'. De mate waarin participatie mogelijk is kan
varieren van inspraak en advisering, tot deelname aan overleg.? Er is een
direct verband tussen participatie enerzijds, en openbaarheid van bestuur
en rechtsbescherming anderzijds. In de volgende paragrafen komt dit nog
terug.
De beginselen van democratie hebben bij milieuvraagstukken een belangrijke
betekenis. De aantasting van het milieu heeft voor een ieder nadelige
gevolgen en de bescherming van het milieu moet dan ook als een algemeen
belang worden beschouwd. Dit neemt Dietweg dat naast dit algemene belang
van bescherming van natuur en milieu, ook gebruiksbelangen meespelen.
In het eerste hoofdstuk is dit dilemma duidelijk naar voren gekomen in de
beschrijving van de bekenproblematiek. In de beekgebieden spelen
bijvoorbeeld recreatie- en landbouwbelangen, alsmede het belang van het
behoud van het natuurlijke karakter van de gebieden, een rol. Dit betekent
dat een door de overheid binnen deze gebieden toegestane activiteit het ene
belang dient en tegelijkertijd vaak andere belangen schaadt. Het zijn juist
deze belangentegenstellingen die de betekenis van de beginselen van
democratie en rechtsstaat accentueren. Enerzijds bieden beginselen van
openbaarheid en participatie aan belanghebbenden de mogelijkheid om goed
geinformeerd aan overheidsbesluitvorming deel te nemen en het algemeen
belang van natuur- en milieubescherming, dan wel eigen belangen, allereerst
in de besluitvormingsprocedure naar voren te brengen en eventueel in een
later stadium gemotiveerd bezwaar te maken en beroep aan te tekenen.
Anderzijds kunnen bestuursorganen door het overzicht over de betrokken
belangen ook tot beter afgewogen besluiten komen, hetgeen tot verbetering
van de kwaliteit van de besluitvorming zal kunnen leiden.
In de volgende paragrafen wordt een aantal in het kader van dit
onderzoek relevante beginselen nader uitgewerkt.

7
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M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen, a.w. 1992, biz. 174e.v., a1smede
H.D. van Wijk, W. Konijnenbelt, a.w. 1993, biz. 52 e.v., G. Craenen, a.w. 1993, bIz.
18.
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3

Openbaarbeid van bestuur

3.1

Algen1een

Openbaarheid moet worden beschouwd als een randvoorwaarde voor een
goed functionerende democratische rechtsstaat. 8 Ret verschaft natuurlijkeen rechtspersonen de mogelijkbeid om inzicht te krijgen in de bestuurlijke
gang van zaken en het vormt tevens het uitgangspunt voor een actieve
deelname aan besluitvormingsprocedures. Wat betreft de openbaarheid van
bestuur heeft Belgie een duidelijk andere traditie dan Nederland. In Belgie
yond de uitvoering van beleid, wetgeving en reglementering nog vrij recent
binnen de beslotenheid van het bestuur plaats. Dit ging zelfs zover dat de
geslotenheid als inherent aan het besturen werd beschouwd.? De afgelopen
jaren is in deze houding een verandering merkbaar. Momenteel wordt zowel
in Belgie als in Nederland openbaarheid als een belangrijk element van
de democratische rechtsstaatsgedachte beschouwd, en zijn in (Grond)wet
voorzieningen opgenomen teneinde te waarborgen dat het recht op
openbaarheid van bestuur ook daadwerkelijk kan worden uitgeoefend.
Aan openbaarheid kunnen twee kanten worden onderscheiden. In de eerste
plaats de actieve openbaarheid. Hieronder kan worden verstaan de
verplichting van de overheid om uit eigen beweging op duidelijke en
gemotiveerde wijze toelichting te geven op haar beslissingen en haar
beleid." Daarnaast staat het recht van natuurlijke- en rechtspersonen om
informatie te vragen van de overheid. 11 Dit wordt aangeduid als passieve
openbaarheid.

8

N.E.M. KohlI, Recht op een schoon en gezond milieu en de naleving van EG-milieurecht
in Nederland, TMA 1990, Dr. 2, bIz. 39, D. Voorhoof, Woord vooraf. Openbaarheid van
bestuur, recht op informatie en politieke democratie, in: D. Voorhoof (red.), Recht op
openbaarheid van bestuur, Antwerpen 1991, biz. VII en IX, D. D'Hooge, Het recht op
toegang tot milieuinformatie en de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, in:
M. Pallemaerts (red.), Het recht op informatie inzake het leefm.ilieu, Brussel 1991, biz.
190 tIm 191, M.e. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen, a.w. 1992, biz. 138.
9
D. Voorhoof, a.w. 1991, bIz. VIII, L.P. Suetens, Hoebelangrijkisopenbaarheidenopenbeid
van bestuur voor onze hedendaagse samenleving?, in: R. Janvier (red.), Openbaarheid en
openheid van bestuur: (on)begrensde mogelijkheden?, Brugge 1991, biz. 5 e.v., A. Alen,
a.w. 1992, biz. 223 tIm 224.
10 D. VandenBossche, F. Gijssels, De Vlaamse overheid: een glazen huis?, TBP 1993, Dr.
7, biz. 440.
11 D. Vandenbossche, F. Gijssels, a.w. 1993, biz. 440.
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Hoewel bij openbaarheid van bestuur vaak de positie van burgers
centraal staat, kan het evenzeer voor bestuursorganen (d.w.z. andere
bestuursorganen dan die waarvan de informatie wordt gevraagd) belangrijk
zijn om over informatie te beschikken. Openbaarheid van bestuur is dus
in het belang van een ieder. Bij grensoverschrijdende milieuproblemen,
zoals de hier centraal staande aantasting van grensoverschrijdende
watersystemen, is de kring van natuurlijke- en rechtspersonen en bestuursorganen die behoefte hebben aan informatie over activiteiten en overheidsbesluiten niet meer beperkt tot een land, maar strekt deze zich tevens uit
tot natuurlijke- en rechtspersonen en bestuursorganen in landen waar
nadelige effecten van activiteiten en besluiten kunnen optreden. In internationaal verband is dit belang van grensoverschrijdende informatieverschaffing
en toegang tot informatie voor niet-ingezetenen erkend. In een aantal
gevallen is in aanbevelingen het recht op openbaarheid van bestuur verder
uitgewerkt, hetgeen hierna nog aan de orde komt.

3.2

Actieve openbaarheid (informatieverplichtingen)

Actieve openbaarheid betreft informatieverschaffmg op initiatief van
overheidsinstanties, dus zonder dat daartoe eerst een verzoek moet worden
gedaan. De openbaarmaking kan verschillende categorieenvan informatie
betreffen. Het kan gaan om een aigemene rapportage over de stand van
zaken ten aanzien van het milieu, om kennisgeving van het voornemen tot
een bepaalde activiteit of besluit, dan weI om kennisgeving van een genomen
besluit.
Zowel in Belgie ais in Nederland zijn in de wetgeving voorzieningen
opgenomen met betrekking tot actieve openbaarheid." Zoais in de vorige
deelparagraaf is aangegeven, is als gevoig van de toegenomen beIangstelling

12 Zie: (Nederlandse) Wet van 31 oktober 1991, Stb. 703, boudende regelen betreffende de
openbaarbeid van bestuur en bet (Vlaarnse) Decreet van 23 oktober 1991 betreffende de
openbaarheid van bestuursdocumentenin de diensten en instellingen van de Vlaamse regering,
B.S. 27 november 1991, Wet van 11 apri11994 betreffende de openbaarbeid van bestuur,
B.S. 30 juni 1994. Wat betreft de openbaarmaking van (voorgenomen) besluiten kan
bijvoorbeeld worden gewezen op voorzieningen in de (Nederlandse) Wet milieubebeer, Stb.
1992, 551 en bet (Vlaarnse) Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning,
B.S. 17 september 1985 en bet Besluit van de Vlaarnse regering van 6 februari 1991houdende
vaststelling van het Vlaarns reglement betreffende de milieuvergunning. B.S. 26 juni 1991.
Opgemerkt moet worden dat de bepalingen van de Nederlandse Wet openbaarheid van bestuur
in de toekomst zullen worden opgenomen in hoofdstuk 2, afdeling 2.3 van de Algemene
wet bestuursrecht.
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voor grensoverschrijdende milieuproblemen ook meer aandacht gekomen
voor het belang dat buitenlandse natuurlijke- en rechtspersonen en
bestuursorganen hebben bij informatieverstrekking. Dit heeft geleid tot een
grote hoeveelheid aanbevelingen, verklaringen en resoluties afkomstig van
intemationale organisaties waarin informatieverplichtingen zijn opgenomen." Deze informatieverplichtingen lopen uiteen van een algemene
verplichting om van voomemens tot het uitvoeren van activiteiten die
mogelijk schadelijke grensoverscbrijdende effecten hebben een kennisgeving
naar het benadeelde land te doen uitgaan, tot meer specifieke informatieverplichtingen omtrent activiteiten met gevolgen voor grensoverschrijdende

wateren."
Juridisch bindend (voor EG-lidstaten) zijn de bepalingen over het recht
op openbaarheid die zijn opgenomen in de EG-richtlijn inzake toegang tot
informatie met betrekking tot het milieu. IS Zowel in Vlaanderen als in
Nederland heeft implementatie van de bepalingen uit de richtlijn inmiddels
plaatsgevonden. In de richtlijn is een bepaling opgenomen omtrent actieve
openbaarheid. Op grond daarvan zijn lidstaten verplicht om algemene
informatie aan het publiek te verschaffen over de toestand van het milieu. 16
Gelet op deze ontwikkelingen kunnen ten aanzien van actieve openbaarheid
twee belangrijke aandachtspunten worden geformuleerd, die bij de

13 Zie voor een overzicht: A. Kiss, Droit international de I'environnement, Paris 1989, biz.
86 tIm 88, P.W. Birnie, A.E. Boyle, International law and the environment, Oxford 1992,
biz. 234 e. v. Zie over de juridische betekenis van de documenten noot 15 in hoofdstuk 2.
14 Bijv. art. XXIX Helsinki rules on the uses of the waters of international rivers, NCN .41274
vol. II, United Nations Conference on the human environment; final documents, ILM 1972,
biz. 1416 e.v., Charter of economic rights and duties of states, 12 december 1974, GA Res.
3281 (XXIX), Besluiten van de derde Benelux-regeringsconferentie gehouden op 20 en 21
oktober 1975, in: Basisteksten Benelux, ministeriele beschikkingen, biz. 1986 e.v., ECE
Declaration on Prevention and Control of Water Pollution, including Transboundary pollution,
EPL 1980, Dr. 6, biz. 149tim 150, art. gen 11 van UN/ILC The law of the Non-navigational
uses of international watercourses, EPL 1991, Dr. 5/6, biz. 191, Resolution on a World
Charter for nature, 280ktober 1982, UN Doc. AlRES/3717, OECD Recommendation of
the Council on principles concerning transfrontier pollution, C(74)224, in: Legal aspects
of trans frontier pollution, OECD Paris 1977, biz. 11 e.v. , principle 19van de Rio Declaration
on environment and development, ILM 1992, biz. 874 e.v., art. 6 en 16, eerste lid van
het Internationaal (ECE)verdrag over de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende
rivieren en internationale meren, in: Water, Dr. 64, mei/juni 1992, biz. 1 e.v.
15 Richtlijn van de Raad van 7 juni 1990 (9O/313/EEG), betreffende de vrije toegang tot
informatie met betrekking tot het milieu, Pb. 23 juni 1990, L 158/56. Zie over openbaarheid
ook hoofdstuk 7.5 van het Vijfde EG-milieu-actieprogramma.
16 Art. 7 van de richtlijn. Zie hierover o.a.: I.H. Jans, Europees milieurecht in Nederland,
Groningen 1991, biz. 194.
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besprelcing van de instrumenten in deel B van dit onderzoek aan de orde
zullen komen. Daar zal worden getoetst of en op welke wijze verplichtingen
zijn opgenomen tot:
1.
2.

3.3

het verschaffen van informatie over (voorgenornen) schadeJijke activiteiten
aan bestuursorganen binnen en buiten de landsgrenzen.
het verschaffen van informatie over (voorgenornen) schadeJijke activiteiten
aan natuurlijke- en rechtspersonen binnen en buiten de landsgrenzen.

Passieve openbaarheid.

Meer nog dan de actieve openbaarheid staat passieve openbaarheid in de
belangstelling. Zowel in Belgie als in Nederland is het recht op openbaarheid
van bestuur verankerd in de Grondwet. De in Belgie sinds 1993 in de
Grondwet opgenomen bepaling luidt: 17
'Ieder heeft het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift
van te krijgen, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door
de wet, het decreet of de regel bedoeld in art. 134. '18

In de Nederlandse Grondwet is in art. 110 een algemener geformuleerde
bepaling opgenomen. Deze luidt:
'De overheid betracht bij de uitvoering
regels bij de wet te stellen.'

van haar taak openbaarheid

volgens

Zowel in Vlaamse als in de Nederlandse wetgeving is het recht op toegang
tot informatie verder uitgewerkt."

17 De bepaling is als art. 24ter toegevoegd bij de Grondwetsherziening van 18juni 1993, B.S.
29 juni 1993. In 1994 is de bepaling enigszins gewijzigd en als gevolg van een hemumrnering
van de Grondwet voortaan in art. 32 Grondwet opgenomen. Zie over de herziening van
de Grondwet: A. Alen, Het federale Belgie na de vierde Staatshervorrning, Algemene
beschouwing, in: A. Alen, L. P. Suetens (red.), Het federale Belgie na de vierde staatshervormin, Brugge 1993, biz. 5 e. v. en over het grondwettelijk recht op openbaarheid van bestuur:
D. D'Hooge, De openbaarheid van bestuursdocurnenten in de diensten en instellingen van
de Vlaamse executieve, R.W. 1993-1994, nr. 8, biz. 250, D. VandenBossche, F. Gijssels,
a.w. 1993, biz. 440.
18 Art. 32 Belgische Grondwet treedt in werking op I januari 1995 (Overgangsbepaling II).
19 Zie voor Nederland de algemene openbaarheidsregeling inde Wetopenbaarheid van bestuur,
en bijv. de bijzondere regeling in hoofdstuk 19 van de Wet milieubeheer. Voor Vlaanderen
zijn van belang het Decreet openbaarheid van bestuursdocumenten in de diensten en de
instellingen van de Vlaamse regering en de Wet betreffende de openbaarheid van bestuur.
Daamaast is ten aanzien van de vergunningverlening een bijzondere regeling omtrent
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Het belang van toegang tot informatie wordt in toenemende mate ingezien.
Voor de daadwerkelijke uitoefening van de rechten voortvloeiend uit de
democratiegedachte moet een ieder zich op hoogte kunnen stellen van
relevante informatie. In paragraaf 2 is vastgesteld dat de beginselen die
voortvloeien uit de democratiegedachte in het bijzonder relevant zijn bij
de bescherming van het stemloze en daarmee kwetsbare natuur- en milieubelang. De toegang tot informatie kan verzekeren dat inzicht kan worden
verkregen in de wijze waarop de overheid besluiten neemt alsmede of
daarbij voldoende gewicht aan het natuur- en milieubelang wordt toegekend.
Gelijktijdig kan ook worden vastgesteld of de afweging van dit kwetsbare
belang tegen gebruiksbelangen zorgvuldig en evenwichtig heeft plaatsgevonden.
Bij grensoverschrijdende milieuproblemen is van belang of hetzelfde recht
op informatie door buitenlandse natuurlijke- en rechtspersonen en
bestuursorganen kan worden uitgeoefend. In internationaal verband is aan
deze vraag door verschillende organisaties aandacht besteed." Met name
binnen de kaders van de OESO, de Raad van Europa en de EG zijn
aanzetten gedaan tot de erkenning van het recht op passieve openbaarheid
voor buitenlandse belanghebbenden.
In een aanbeveling van de OESO uit 1976 is op een tweetal plaatsen
aan passieve openbaarheid aandacht besteed." Het gaat daarbij enerzijds
om het recht op informatie ten aanzien van activiteiten en projecten die
een belangrijk risico in zich dragen vervuiling te veroorzaken, en anderzijds
om de toegang tot informatie.
De Raad van Europa heeft in twee aanbevelingen meer algemene uitspraken
gedaan over de wenselijkheid en de invulling van het recht op openbaarheid.

20

21

openbaarheid opgenomen in Vlarem I. Zie voor de vindplaats van de openbaarheidsregelingen
noot 11 van dit hoofdstuk.
Art. 13, derde lid en art. 16, tweede lid van het Internationaal (ECE)verdrag over de
bescherming en bet gebruik van grensoverscbrijdende rivieren en internationale meren, Water,
nr. 64, mei/juni 1992, biz. 1 e.v., principle 10 van de Rio Declaration on environment and
development, ILM 1992, biz. 874 e.v., International Conference on the environment: Bergen
ministerial declaration on Sustainable Development in the ECE region, in: B. Ruster, B.
Simma (red.), International protection of the environment, treaties and related documents,
Second Serie, Volume ill 1990 -, New York/Oceana, biz. 3.
Art. 3 van de Recommendation of the Council on equal right of access in relation to
transfrontier pollution C(76) 55 (final), in: Legal aspects of transfrontier pollution, OECD
Paris 1977. In deze aanbeveling is met name aandacht besteed aan de samenbang met het
beginsel van gelijke rechtstoegang.
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Een eerste belangrijke aanbeveling is in 1979 geformuleerd door de
Raadgevende vergadering. Daarin is gepleit voor toegang voor het publiek
tot documenten die in handen zijn van departementen.F
Twee jaar later kwam het Comite van ministers met een aanbeveling
met een breder bereik. In deze laatste aanbeveling wordt niet meer
uitsluitend op informatie in handen van departementen gedoeld, maar op
informatie in handen van alle publieke autoriteiten. Uit de bijlage blijkt
dat onder 'publieke autoriteiten' bestuursorganen worden verstaan. Om
toegang tot informatie te verkrijgen is het niet nodig een belang aan te

tonen."
In het bovenstaande is de EG-openbaarheidsrichtlijn al aan de orde geweest.
Deze richtlijn bevat naast de daar vermelde bepaling omtrent actieve
openbaarheid, hoofdzakelijk bepalingen over passieve openbaarheid. Het
doel van de richtlijn is het verzekeren van vrije toegang voor iedere
natuurlijke- en rechtspersoon tot milieu-relevante informatie waarover
nationale, regionale of lokale overheidsinstanties beschikken." De vrije
toegang geldt zowel voor binnenlandse als buitenlandse natuurlijke- en
rechtspersonen, ongeacht of deze ook daadwerkelijk een belang bij de
informatie hebben." Ook ten aanzien van deze bepalingen geldt dat
implementatie in de Vlaamse en Nederlandse wetgeving inmiddels heeft
plaatsgevonden."
De grote waarde die moet worden gehecht aan de toegankelijkheid van
informatie heeft onder andere te maken met de samenhang tussen openbaarheid enerzijds en participatie en rechtsbescherming anderzijds. Het
uitoefenen van deze rechten is immers uitsluitend mogelijk wanneer
voldoende inzicht in (voor)genomen besluiten bestaat, en de daarbij relevante

22 Recommendation on access by the public to government records and freedom of information,
1 februari 1979, nr. 854, in: European Yearbook 1981, 's-Gravenhage 1983, biz. 362.
23 Recommendation on access to information held by public authorities, 25 november 1981,
R(81)19. Ter bescberming van bepaalde belangen kan de toegang tot informatie worden
geweigerd. Deze weigering moet binnen redelijke termijn plaatsvinden.
24 Onder milieu-informatie wordt verstaan: alle informatie waarover overheidsinstanties
beschikken en die betrekking beeft op de toestand van bet milieu, op activiteiten en
maatregelen die hierop een ongunstig effect bebben of waarschijn1ijk zullen hebben en op
beschermende activiteiten en maatregelen terzake, met inbegrip van bestuursrecbtelijke
maatregelen en milieubebeersprogramma's. Zie: J.R. Jans, a.w. 1991, biz. 192.
25 J.R. Jans, a.w. 1991, biz. 192 tim 193.
26 Zie hiervoor de in noot 19 aangebaalde wetten.
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informatie toegankelijk is. Om deze reden zal bij de instrumenten die in
de hoofdstukken 5 tot en met 9 aan de orde komen worden onderzocht of:
3.

4

is voorzien in een recht op toegang tot milieu-relevante informatie voor
natuurlijke- en rechtspersonen en bestuursorganen.

Consultatie, overleg en samenwerking

Openbaarheid in actieve en passieve zin vormen de eerste stap naar
betrokkenheid bij besluitvorming door de overheid. Zonder informatie is
dit ondenkbaar. Bij de nadere uitwerking van de mogelijkheden tot
bemvloeding van besluitvorming door de overheid kunnen twee categorieen
betrokkenen worden onderscheiden. Enerzijds kunnen natuurlijke- en
rechtspersonen bij de besluitvorming worden betrokken. Dit komt in de
volgende paragraaf over preventieve- en repressieve rechtsbescherming
aan de orde. Ten tweede kunnen bestuursorganen, waaraan de uitoefening
van bepaalde bevoegdheden is toevertrouwd, een belang hebben bij
beinvloeding van de besIuitvorming door andere bestuursorganen. Naast
rechtsbeschermingsmogelijkheden die in de volgende paragraaf centraal
staan, kunnen in dit verband tevens consultatie, overleg en samenwerking
als bemvloedingsmogelijkheden worden genoemd. In de Belgische en
Nederlandse wetgeving, evenals in documenten van internationale
organisaties komen verplichtingen tot consultatie, overleg en samenwerking
veelvuldig voor. In documenten van internationale organisaties gaat het
daarbij vaak om grensoverschrijdende consuitatie, overleg en samenwerking.
Consultatie voIgt veelal op de kennisgeving van beleidsvoomemens,
dan weI van voorgenomen activiteiten, die kunnen leiden tot nadelige
grensoverschrijdende milieu-effecten. Bestuursorganen in het land waar
deze effecten zullen optreden worden vervolgens benaderd en kunnen op
de kennisgeving reageren. Kiss wijst erop dat consultatie een logisch vervolg
is op een informatieverplichting omtrent voorgenomen schadelijke
activiteiten of beleidsvoornemens."
In internationaal verband wordt
consuitatie als zeer belangrijk ervaren, hetgeen kan worden afgeleid uit
het grote aantal documenten waarin dit beginsel is aanvaard."

27
28

A. Kiss, a.w. 1989, biz. 88.
United Nations Conference on the human environment; final documents, ILM 1972, biz.
1416 e.v., art. 3 van het Charter of economic rights and duties of states, 12 december 1974,
GA Res. 3281 (XXIX), principles 617 van de Draft principles of conduct in the field of
the environment for the guidance of states in the conservation and harmonious utilization
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Anders dan consultatie, dat toch een eenzijdig karakter heeft, worden
overleg en samenwerkingjuist gekenmerkt door een gezamenlijke inspanning
van betrokken landen. Met name in enkele EG-richtlijnen zijn overlegverplichtingen opgenomen."
Samenwerkingsverplichtingen
kunnen in
meerdere documenten van internationale organisaties worden aangetroffen. 30
Van de drie behandelde mogelijkbeden voor bestuursorganen om bij
besluitvorming door andere bestuursorganen betrokken te kunnen zijn, is
samenwerking de meest vergaande, Deze kan ook gezamenlijke besluitvorming omvatten.
Zowel consultatie als overleg en samenwerking moeten worden beschouwd
als mogelijkbeden om invloed uit te oefenen op de besluitvorming door
bestuursorganen in eigen land of over de grens.
In deel B zal dan ook worden nagegaan of bij de betrokken categorieen
van instrumenten in het internationale recht dan weI in de Belgische (of
Vlaamse) en Nederlandse wetgeving bepalingen aanwezig zijn die
verplichten tot:
4.
5.

consultatie van bestuursorganen binnen de iandsgrenzen en in het land waar
mogeiijk nadelige effecten van voorgenomen activiteiten kunnen optreden.
overieg en samenwerking omtrent voorgenomen besluitenlactiviteiten met
bestuursorganen binnen de iandsgrenzen en in het land waar mogelijk
nadelige effecten kunnen optreden.

of natural resources shared by two or more states, ILM 1978, biz. 1091 e.v., principle 13
van de ECE Declaration on Prevention and Control of water pollution, including
transboundary pollution, EPL 1991, nr. 516, biz. 191, OECD Recommendation of the Council
on principles concerning transfrontier pollution, C(74)224, in: OECD a.w. 1977, biz. 11
e. v., Besluiten van derde Benelux-regeringsconferentie gehouden op 20 en 21 oktober 1975,
in: Basisteksten Benelux, ministeriele beschikkingen, biz. 1986 e.v, principle 19 van de
Rio declaration on environment and development, ILM 1992, biz. 874 e.v.
29 Richtlijn van de Raad van 15 juli 1980 (801778/EEG), betreffende de kwaliteit van voor
menselijke consumptie bestemd water, Pb. 30 augustus 1980, L 229/11, Richtlijn van de
Raad van 8 december 1975 (761l60/EEG), betreffende de kwaliteit van het zwemwater,
Pb. 5 februari 1976, L 31/1.
30 Bijv. art. 8 van UNIILC The law of the non-navigational uses of the international
watercourses, EPL 1991, nr. 516, biz. 191, art. 24 United Nations Conference on the human
environment; final documents, ILM 1972, biz. 1416 e.v., art. 9 Intemationaal (ECE)verdrag
over de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdenderivieren en intemationale meren,
in: Water, nr 94, mei/juni 1992, biz. I e.v.
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5

Preventieve en repressieve rechtsbescherming en het beginsel
van geUjke rechtstoegang

De besproken beginselen van consultatie, overleg en samenwerking hebben
betrekking op de relatie tussen bestuursorganen in landen die bij een
grensoverschrijdend milieuprobleem betrokken zijn. De mogelijkbeid voor
natuurlijke- en rechtspersonen om besluitvorming door bestuursorganen
te beinvloeden wordt voornamelijk gestalte gegeven via (grensoverschrijdende) inspraak- en beroepsmogelijkheden." Deze mogelijkbeden worden
wel aangeduid met het verzamelbegrip 'rechtsbescherming' . Onder dit begrip
valt een grote diversiteit aan procedurele waarborgen. Globaal kunnen deze
worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: preventieve en repressieve
rechtsbescherming. Preventieve rechtsbescherming wordt ook wel aangeduid
als participatiemogelijkheden." Dit omvat met name inspraak, overleg,
hoorzittingen en advisering. Het gaat hier om participatie alvorens een
bestuursorgaan in een bepaalde aangelegenbeid een beslissing neemt. 33
Repressieve rechtsbescherming betreft de situatie waarin een bestuursorgaan
een besluit heeft genomen en natuurlijke- en rechtspersonen daartegen in
beroep kunnen gaan. Zoals in paragraaf 2 is uiteengezet vormen zowel
preventieve als repressieve rechtsbescherming een belangrijk uitvloeisel
van de democratische rechtsstaatsgedachte en vervullen deze, vanwege het
de vele bij milieubescherming en milieubeheer betrokken belangen, een
bijzondere functie op dit terrein.
Rechtsbescherming als uitv loeisel van de democratische rechtsstaatsgedachte heeft in de eerste plaats betrekking op de positie van natuurlijkeen rechtspersonen en bestuursorganen binnen de eigen landsgrenzen. In
intemationaal verband is echter, vanwege de groeiende belangstelling voor
grensoverschrijdende milieuproblemen, ook de aandacht voor buitenlandse
belangen toegenomen. Dit bleek reeds hierboven ten aanzien van openbaarheidsvraagstukken, maar een soortgelijke ontwikkeling heeft ook op het
terrein van de rechtsbescherming plaatsgevonden. Deze ontwikkeling komt
tot uitdrukking in het beginsel van gelijke rechtstoegang." Dit beginsel
31
32
33

34

Veelal kunnen ook bestuursorganen gebruik maken van rechtsbeschermingsmogelijkheden.
M.e. Burkens, H.R.B.M. Kummeiing, B.P. Vermeulen, a.w. 1992, biz. 174 e.v. Zie ook
paragraaf 2 van dit hoofdstuk.
Opgemerkt moet worden dat participatie niet steeds gericht behoeft te zijn op rechtsbescherming, maar ook als doel kan hebben om de kwaliteit van besluitvorming te beinvloeden.
Dit element wordt hier eveneens begrepen onder de noemer van preventieve rechtsbeschermingo
Zie naast de hierna te behandelen OESO-<locumenten: art. 14 UNEP principles of conduct
in the field of the environment for the guidance of states in the conservation and harmonious
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lean worden omschreven als het recht voor in het buitenland woonachtige
natuurlijke personen en gevestigde rechtspersonen, alsmede bestuursorganen
die door de dreigende aantasting van het milieu in hun belangen worden
geraakt, om op dezelfde voet en wijze aan publiekrechtelijke inspraak- en
beroepsprocedures te kunnen deelnemen als belanghebbenden in het land
waar de aantasting zal plaatsvinden." Met name in het kader van de OESO
zijn uitvoerige studies verricht naar het beginsel van gelijke rechtstoegang,
veelal in combinatie met het non-discriminatiebeginsel (zie hierover de
volgende paragraaf). In 1974 heeft de Raad van de OESO een algemene
aanbeveling opgesteld, waarin beginselen met betrekking tot grensoverschrijdende vervuiling zijn opgenomen." Hoewel het beginsel van gelijke
rechtstoegang (equal right of access) in de tekst van de aanbeveling wordt
aangeduid als 'equal right of hearing', wordt in feite wel het 'equal right
of access' bedoeld." In de aanbeveling wordt gesteld dat aan grensoverschrijdende belanghebbenden, ongeacht of dit individuele belanghebbenden,
organisaties of belangengroepen zijn, in administratieve en gerechtelijke
procedures dezelfde positie moet worden toegekend als aan belanghebbenden
in het eigen land (Titel D). De positie van belangengroepen wordt benadrukt
aangezien juist deze georganiseerde groepen vaak beter in staat zijn om
op te komen tegen milieuaantastingen." Wanneer op grond van nationaal
recht privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk het recht
hebben om een procedure te starten, moet dit recht ook aan buitenlandse
organisaties worden toegekend die aan soortgelijke criteria voldoen.
Tenslotte moet, wanneer het recht van het vervuilende land aan bestuursorganen deelname mogelijk maakt aan procedures, dit recht ook worden
toegekend aan bevoegde bestuursorganen in het land waar nadelige effecten
van activiteiten kunnen optreden." In een aanbeveling uit 1976 zijn de

35
36
37
38

39
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utilization of the natural resources shared by two or more states, ILM 1978, blz. 1091 e. v.,
principle 23 van het World charter for nature, NRES/3717, Besluiten van de derde Beneluxregeringsconferentie
gehouden op 20 en 21 oktober 1975, in: Basisteksten Benelux,
ministeriele beschikkingen, biz. 1986 e. v .
I.H. laos, Grensoverschrijdend
miIieurecht (diss.), Zwolle 1987, blz. 2.
Recommendation of the Council on principles concerning traosfrontier pollution, C(7 4 )224,
in: OECD, a.w. 1977, blz. 11. e.v.
Zie hieromtrent: OECD Secretariat, Equal right of access in matters oftraosfrontier pollution
in OECD member countries, in: OECD, a.w. 1977, blz. 56 noot 2.
M. Despax, Collective defense of the environment and admissability of proceedings in relation
to transfrontier pollution, in: Environmental protection in frontier regions, OECD Paris
1979, blz. 200.
Recommendation of the Council for the implementation of a regime of equal right of access
and non-discrimination
in relation to transfrontier pollution, C(77)28, in: OECD, a. w. 1977,
blz. 29 e.v.
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grondtrekken van het beginsel van gelijke rechtstoegang nader uitgewerkt.
Aan het beginsel van gelijke rechtstoegang is een aantal rechten voor
benadeelden van grensoverschrijdende verontreiniging verbonden, die in
de bijlage bij de aanbeveling zijn opgenomen. Het betreft:"
a.
b.
c.

d.

een recht op informatie ten aanzien van activiteiten en projecten die een
belangrijk risico in zich dragen tot het veroorzaken van vervuiling.
een recht op toegang tot informatie die door bevoegde bestuursorganen
aan betrokkenen ter beschikking wordt gesteld.
het recht op deelnarne aan hoorzittingen en vooronderzoeken en de
mogelijkheid tothet maken van bezwaar tegen door de overheid voorgestelde besluiten die mogelijk leiden tot vervuiling.
een recht op rechtsbijstand en toegang tot administratieve en gerechtelijke
procedures.

In deze vier elementen komen enkele aspecten van openbaarheid terug.
Hieruit blijkt de samenhang tussen openbaarheid en rechtsbescherming.
Het nu meer aanvaarde en, zoals in volgende hoofdstukken nog zal blijken,
meer in de praktijk gebrachte beginsel van gelijke rechtstoegang, heeft een
duidelijke relatie met het loslaten van het beginsel van absolute territoriale
. soevereiniteit, zoals dat in het eerste hoofdstuk is beschreven. Wanneer
rekening moet worden gehouden met belangen van andere landen heeft dit
ook eerder als consequentie, en zelfs als onlosmakelijk gevolg, dat meer
aandacht wordt besteed aan de wijze waarop deze belangen naar voren
kunnen worden gebracht en door bestuur en rechter moeten worden
afgewogen. Bij absolute territoriale soevereiniteit kan een grensoverschrijdend belang nooit worden gezien als een rechtens beschermd belang
en heeft het beginsel van gelijke rechtstoegang dus geen functie."
Uit het bovenstaande overzicht blijkt het belang van preventieve en
repressieve rechtsbescherming. Tegen de achtergrond van de betekenis van
deze beginselen zal bij de bespreking van het instrumentarium in de
hoofdstukken 5 tot en met 9 worden getoetst of:
6.

40
41

wordt voorzien in mogelijkhedenvoor preventieve en repressieve rechtsbescherming, en

Art. 2 annex bij Recommendation of the Council on equal right of access in relation to
transfrontier pollution, C(76)55 (final), in: OECD, a.w. 1977, biz. 19 tIm 20.
J-M Bischoff, The territorial limits of public law and their implications in regard to the
principles of non-discrimination and equal right of access as recognised in connection with
transfrontier pollution, in: OECD, a.w. 1977, biz. 131 tIm 132.
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6

deze rechtsbeschermingsmogelijkhedenopenstaan voor zowel binnenlandse
als buitenlandse natuurlijke- en rechtspersonen en bestuursorganen.

Non-discriminatie

Het beginsel van gelijke rechtstoegang opent de weg voor buitenlandse
natuurlijke- en rechtspersonen en bestuursorganen om in procedures tegen
(dreigende) aantasting van het milieu op te komen. Het beginsel van gelijke
rechtstoegang heeft echter uitsluitend betekenis wanneer aan binnen- en
buitenlandse belangen hetzelfde gewicht wordt toegekend in de afwegingen
door het bestuur en de rechter. In dit verband is het non-discriminatiebeginsel van belang. Birnie en Boyle zeggen hierover:
These principles (=gelijke rechtstoegang en non-discriminatie) are designed
to accord transboundary claimants the same rights as citizens enjoy, and to
ensure that the same standards of legality are applied both to domestic and
transboundary environmental harm, or to projects which may entail harmful
effects. ,42

De betekenis van het non-discriminatiebeginsel is dus tweeledig. Enerzijds
moeten in adrninistratieve en gerechtelijke procedures binnenlandse en
buitenlandse belanghebbenden op gelijke wijze worden behandeld." Het
non-discrirninatiebeginsel ziet echter niet uitsluitend op de positie van
buitenlandse belanghebbenden in procedures voor de rechter. Het beginsel
geeft ook opdracht aan wetgever en bestuur om buitenlandse effecten van
voorgenomen besluiten op gelijke wijze af te wegen als binnenlandse

effecten."
Ook op dit laatste onderwerp is de OESO in een aanbeveling ingegaan.
Het gaat daarin om non-discriminatie op tussen-statelijk niveau. Lidstaten
moeten de grensoverschrijdende effecten betrekken bij de totstandkoming
van nationaal milieubeleid. Verbeterde bescherming moet gestalte krijgen
via drie lijnen. Het gaat daarbij om afstemrning van het milieubeleid van

42
43
44
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P.W. Birnie, A.E. Boyle, a.w. 1992, biz. 197.
OECD Recommendation of the Council on principles concerning transfrontier pollution,
C(74)224 (Title C), in: OECD, a.w. 1977, biz. 11 e.v.
P.W. Birnie, A.E. Boyle, a.w. 1992, biz. Ill, J.G. Lammers, PoUutionof intemational
watercourses (diss.), 's-Gravenhage 1984, biz. 569 tIm 570. Dit beginsel kan ook worden
aangetroffen in principles 13 en 14 van de UNEP Draft principles of conduct in the field
of the environment for the guidance of states in the conservation ad harmonious utilization
of natural resourses shared by two or more states, ILM 1978, biz. 1091 e.v.
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afzonderlijke lidstaten, afstemming van kwaliteitsdoelsteUingen en
milieunormen en het opsteUen van aanvuUende gedragsregels voor lidstaten
die moeten worden toegepast in gevaUen van grensoverschrijdende
vervuiling. Indien er problemen rijzen wegens onvoldoende vergelijkbaarheid
van effecten binnen en buiten de landsgrenzen, moeten de lidstaten streven
naar wederzijdse afstemming die recht doet aan het non-discriminatiebeginsel. 45
Om daadwerkelijk te kunnen spreken van gelijkwaardigheid van
buitenlandse belangen in de besluitvorming en van een zinvolle invuUing
van het beginsel van gelijke rechtstoegang, is non-discriminatie essentieel.
Om die reden zal ten aanzien van het instrumentarium in de volgende
hoofdstukken moeten worden getoetst of:
8.

buitenlandse belangen op gelijke wijze als binnenlandse beJangen moeten
worden meegewogen bij besluitvorming en in bezwaar- en beroepsprocedu-

res.

7

Conclusies

In dit hoofdstuk is aan de hand van de democratische rechtsstaatsgedachte
en ontwikkelingen in internationaal recht een aantal procedurele randvoorwaarden geformuleerd die het toetsingskader voor procedurele waarborgen
vormen. Samen met het toetsingskader voor de materiele aspecten, vormen
de procedurele aspecten het handvat voor de bespreking van het instrumentarium in de volgende hoofdstukken. De daar te toetsen aspecten bieden ook
het aanknopingspunt voor de vergelijking van het Belgische en Nederlandse
recht en daarmee voor de beoordeling van afstemmingsmogelijkheden op
materieel en procedureel vlak: tussen beide landen.
Voor de overzichtelijkheid zijn hieronder nog eens alle in dit hoofdstuk
geformuleerde procedurele aspecten van toetsing opgenomen. Op basis
daarvan zal worden bezien of:
1.

45

verplichtingen zijn opgenomen tot het verschaffen van informatie over
(voorgenomen) schadelijke activiteiten aan bestuursorganen binnen en buiten
de landsgrenzen.

Recommendation of the Council for the implementation of a regime of equal right of access
and non-discrimination
in relation to transfrontier pollution, C(77)28, in: OECD, a. w. 1977,

bIz. 29 e.v.
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2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

52

verplichtingen zijn opgenomen tot het verschaffen van informatie over
(voorgenomen) schadelijke activiteiten aan natuurlijke- en recbtspersonen
binnen en buiten de landsgrenzen.
is voorzien in een recht op toegang tot milieu-relevante informatie voor
natuurlijke- en rechtspersonen en bestuursorganen.
consultatie van bestuursorganen binnen de landsgrenzen en in bet land waar
mogeJijk nadelige effecten van voorgenomen activiteiten kunnen optreden.
overleg en samenwerking omtrent voorgenomen besluitenlactiviteiten met
bestuursorganen binnen de landsgrenzen en in het land waar mogelijk
nadelige effecten kunnen optreden.
wordt voorzien in mogelijkheden voor preventieve en repressieve rechtsbescherming, en
deze recbtsbescbermingsmogelijkheden openstaan voor rowel binnenlandse
als buitenlandse natuurlijke- en recbtspersonen en bestuursorganen.
buitenlandse belangen op gelijke wijze als binnenlandse belangen moeten
worden meegewogen bij besluitvorming en in bezwaar- en beroepsprocedures.

Bevoegdheidsverdeling
en instrumentarium

HOOFDSTUK4

Staatsinrichting, bevoegdheidsverdeling en grensoverschrijdende samenwerking

1

InIeiding

In de drie voorgaande hoofdstukken is een aantal keren gewezen op de
belangrijke rol van de overheid bij de bescherming en het beheer van
watersystemen. In dit hoofdstuk zal in zijn algemeenheid worden ingegaan
op de overheidsorganisatie in Belgie en Nederland. Daarmee vormt dit
hoofdstuk als het ware een intermezzo tussen het in de voorgaande
hoofdstukken geformuleerde toetsingskader en de bespreking van het
instrumentarium in de volgende hoofdstukken. Het doel van dit intermezzo
is drieledig.
In de eerste plaats wordt inzicht gegeven in de staatsinrichting van Belgie
en Nederland waarbij de bestaande verschillen en overeenkomsten tussen
beide landen aan het licht komen. Naast deze algemene beschouwingen
over de staatsinrichting wordt meer specifiek ingegaan op de bevoegdheidsverdeling tussen overheidsorganen binnen Belgie en Nederland. Hierbij
komen uitsluitend overheidsorganen aan bod die relevant zijn voor
bescherming en beheer van watersystemen. Het geven van een overzicht
van de relevante overheidsorganen is het tweede doel. Het derde en laatste
doel van dit hoofdstuk staat in directe relatie tot de probleemstelling van
het onderzoek. In dit laatste onderdeel wordt namelijk bezien of in Belgie
en Nederland (Grond)wettelijke bevoegdheden tot, ofwel belemmeringen
voor, grensoverschrijdende samenwerking aanwezig zijn.
De indeling van het hoofdstuk is als volgt. In de paragrafen 2 en 3 worden
achtereenvolgens de Belgische staat en de hoofdlijnen van de bevoegdheidsverdeling tussen overheidsorganen in Belgie beschreven. In de vierde en
vijfde paragraaf wordt hetzelfde gedaan voor Nederland. In paragraaf 6
wordt ingegaan op de (Grond)wettelijke bepalingen ten aanzien van
grensoverschrijdende samenwerking. In de laatste paragraaf wordt aan de
hand van het voorafgaande een aantal conclusies geformuleerd.
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2

De Belgische staat'

Belgie is als onatbankelijke staat ontstaan in 1830 na een afscheiding van
de zuidelijke provincies van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In
de Grondwet van 1831 werd de staat ingericht als gedecentraliseerde
eenheidsstaat. Naast de centrale overheid bestonden tevens provincies en
gemeenten. Hoewel deze structuur heeft bestaan tot 1970 was al geruime
tijd sprake van Vlaams-Waalse tegenstellingen, die meer en meer tot
uitdrukking kwamen in een streven van deze groepen naar een autonome
positie binnen de staat. De gedecentraliseerde eenheidsstaat was als gevolg
hiervan feitelijk reeds achterhaald.? Vier staatshervormingen (1970, 19801983 en 1988-1989, 1993) hebben de ontwikkeling naar een federale staat,
met een autonome positie voor (onder andere) de genoemde groepen, in
gang gezet.
De eerste stap naar een federale staatsvorm werd gezet tijdens de eerste
staatshervorming in 1970. Indatjaar werd in de Grondwet de basisstructuur
voor de nieuwe staatsvorm neergelegd. In de eerste plaats werd het
grondgebied ingedeeld in Cultuurgemeenschappen (Franse-, Vlaamse,
Duitstalige Gemeenschap). De Franse en Vlaamse Cultuurgemeenschap
kregen cultuurraden met wetgevende bevoegdheid voor culturele aangelegenheden. De Duitstalige Gemeenschap kreeg uitsluitend adviserende
bevoegdheden. Naast de drie Cultuurgemeenschappen werden eveneens
drie Gewesten opgericht (Vlaamse-, Waalse- en Brusselse Gewest). 3 Deze
bestonden aanvankelijk echter slechts op papier. In de periode van 1974
tot 1979 is sprake geweest van een 'voorlopige gewestvorming'. In deze
periode bestonden uitsluitend Gewestelijke ministercomite's.

2

3
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Zie over de geschiedenis van de Belgische staat: G. Craenen, Het koninkrijk Belgie, in:
L. Prakke, C.A.J.M. Kortmann (red.), Het staatsrecht van de landen van de Europese
Gemeenschappen, vierde geheel herziene druk, Deventer 1993, biz. 3 e.v., A. Alen, Belgie:
een tweeledig en centrifugaal federalisme, RM Themis, september 1990, biz. 307, M.
Deweerdt, Belgie zet definitieve stap naar federale staat, Namens 1989, nr. 4, biz. 24 e.v.,
A. Alen, Treatise on Belgian constitutional law, Deventer 1992, biz. 15 tim 18 en 125 tim
126, E. Witte, Het Belgische pluralisme, Namens 1991, nr. 7, biz. 4 e.v.
De ontwikkeling waarbij een eenheidsstaat, door een streven naar autonomie van verschillende
groepen binnen die staat, uitgroeit tot een federale staat wordt aangeduid als centrifugaal
federalisme. Zie: A. Alen, a.w. 1990, biz. 316, H. van lmpe, De Belgische bondsstaat of
de kenmerken van het federalisme in Belgie, TBP 1991, nr. 7, biz. 438.
Naast het in de voorgaande noot genoernde centrifugale karakter van de Belgische staat is
een tweede kenmerk het tweeledige karakter van de Belgische federale staat. Hiermee wordt
gedoeld op het bestaan van slechts twee grote deelentiteiten, in tegenstelling tot een groter
aantal deelentiteiten dat binnen andere federale staten gebruikelijk is. Zie hierover: A. Alen,
a.w. 1990, biz. 314, H. van lmpe, a.w. 1991, biz. 439.
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Voortbouwend op de in 1970 doorgevoerde wijzigingen, en de
voorlopige gewestvorming in de periode daarna, werd in 1980 de tweede
staatshervorming ter hand genomen. De tot Gemeenschappen omgevormde
Cultuurgemeenschappen kregen ruimere bevoegdheden (naast cultuurgebonden ook de persoonsgebonden aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld het
welzijnsbeleid). Bovendien kregen de Vlaamse en Franse Gemeenschap
een uitvoerend orgaan (executieve: nu regering). Tenslotte kregen de
Duitstalige Gemeenschap en het Vlaamse en Waalse Gewest, wetgevende
en uitvoerende organen."
De Gewesten hebben bij deze tweede staatshervorming juridische
betekenis gekregen als gevolg van de toekenning van bevoegdheden aan
deze overheden op het terrein van onder andere volkshuisvesting, milieu
en ruimtelijke ordening.
Ben verdere uitbreiding van de bevoegdheden van Gewesten en Gemeenschappen yond plaats tijdens de derde staatshervorming in 1988. In dat jaar
kregen de Gewesten onder andere de toezichthoudende bevoegdheid over
gemeenten en provincies. De derde staatshervorming leidde er eveneens
toe dat het Gewest Brussel vrijwel dezelfde instellingen en bevoegdheden
kreeg als de twee andere Gewesten.
Als gevolg van deze eerste drie staatshervormingen was Belgie al dicht
bij een federale staatsvorm gekomen. De vierde staatshervorming heeft
Belgie echter defmitief omgevormd tot een federale staat. Deze vierde
staatshervorming werd ingeleid door het St.-Michielsakkoord. Indit akkoord
werd een 5-puntennota gepresenteerd, waarin de hoofdlijnen van de vierde
staatshervorming waren opgenomen. Kort gezegd ging het daarbij om de
volgende vijf onderwerpen.'
1.

2.

3.

4

5

omzetting van Belgie in een federale staat en herverdeling van bevoegdheden. Zo wordt in art. 1 van de Grondwet uitdrukkelijk vermeld dat Belgie
een federale staat is. Herverdeling van bevoegdheden vindt onder andere
plaats door toekenning van verdragssluitende bevoegdheid aan Gewesten.
aanpassing en herstructurering
van de instellingen (bijvoorbeeld de
afschaffing van het twee-kamerstelsel, de rechtstreekse verkiezing van de
raden van Gewesten en Gemeenschappen.
aanpassing van de financieringsmechanismen.

In Vlaanderen worden de Gemeenschaps- en de Gewestelijke bevoegdheden uitgeoefend
door de Vlaamse Raad en de Vlaamse regering. De samenstelling is afhankeJijk van de vraag
of het een bevoegdheid van Gemeenschap of Gewest betreft.
Zie: P. Berckx, De federale staatshervorming: komt er eindelijk een derde fase met
versterking van de politieke democratie?, TBP 1992, nr. 11, biz. 776 e.v.
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4.
5.

opsplitsing van de provincie Brabant in een Vlaams en Waals Brabant.
bescherming van minderheden.

De vierde staatshervorming
heeft geleid tot (Grond)wetswijzigingen
die
de bevoegdheid van de federale wetgever op een aantal terreinen hebben
ingeperkt ten gunste van de Gewesten en de Gemeenschappen.
Bij deze
Grondwetsherziening is ook reeds vooruitgelopen op een vijfde staatshervormingo Daarin zal met name de residuaire bevoegdheidskwestie
moeten
worden geregeld (zie paragraaf 3.1 van dit hoofdstuk).
Na deze schets van de algemene ontwikkelingen binnen de Belgische staat
zal in de nu volgende paragraaf worden ingegaan op de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheidsorganen.

3

Bevoegdheidsverdeling met betrekking tot de bescherming en
het beheer van watersystemen in Belgie.

3.1

Federale overheid

De federale wetgever

in Belgie heeft globaal twee soorten bevoegdheden."

In de eerste plaats de voorbehouden bevoegdheden. Dit zijn de bevoegdheden
die bij de wet moeten worden geregeld. Voorbeelden daarvan zijn het
defensiebeleid, het prijs- en inkomensbeleid en de sociale zekerheid. Ook
de door de Grondwet en de wetten tot hervorming van de staatsinstellingen
aan Gewesten en Gemeenschappen
onttrokken bevoegdheden behoren tot
de bevoegdheid van de federale wetgever. 7 Belangrijk is daarnaast dat de
federale wetgever de residuaire bevoegdheid bezit. Dit is de bevoegdheid
om aIle aangelegenheden
te regelen die de (Grond)wet niet uitdrukkelijk
aan andere machten heeft toebedeeld. 8 In de toekomst zal deze bevoegdheid
worden toegekend aan de Gewesten en Gemeenschappen.?
De juridische
grondslag voor de verschuiving van de residuaire bevoegdheid is reeds
opgenomen in art. 35 Belgische Grondwet. Dit artikel luidt:

6
7
8
9
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A. Alen, Algemene inIeiding tot het Belgisch publiekrecht, Brussel 1986, blz. 59 tim 60.
F. Delperee, A. Alen, De residuaire bevoegdheden, R. W. 1990, nr. 11, biz. 346 tIm 347.
H. van lmpe, a.w. 1991, biz. 439, F. Delperee, A. Alen, a.w. 1991, biz. 345 e.v.
P. Peeters, De bevoegdheidsverdeling van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten,
Documentatie Studiedag 'Belgie na de vierde staatshervorming' 30 april 1993, biz. 12.
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'De federale overheid is slechts bevoegd voor de aangelegenheden die de
Grondwet en de wetten, krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, haar
uitdrukkelijk toekennen.
De Gemeenschappen of de Gewesten zijn, ieder wat hem betreft, bevoegd
voor de overige aangelegenheden, onder de voorwaarden en op de wijze bepaald
door de wet. Deze wet moet worden aangenomen met de meerderheid bepaald
in art. 4, laatste lid.
Overgangsbepaling
De wet bedoeld in het tweede lid, bepaalt de dag waarop dit artikel in werking
treedt. Deze dag kan niet voorafgaan aan de dag waarop het nieuw in titel
van de Grondwet in te voegen artikel in werking treedt dat de exclusieve
bevoegdheden van de federale overheid bepaalt. '

m

De bier geciteerde Grondwettelijke bepaling is weliswaar goedgekeurd,
maar de in de overgangsbepaling bedoelde uitvoering moet nog plaatsvinden,
zodat vooralsnog de residuaire bevoegdheid bij de federale overheid blijft
berusten.

3.2

Deelstaten

Binnen de federale structuur van de Belgische staat vormen de Gemeenschappen en de Gewesten de deelstaten. De bevoegdheden van Gemeenschappen en Gewesten bezitten de volgende drie kenmerken: 10
1. De bevoegdheden zijn exclusiej. Dit betekent dat geen sprake is van
toezicht door de federale wetgever. Bovendien moet de federale
wetgever zich ervan onthouden om op deze gebieden op te treden.
2. Er is sprake van toegewezen bevoegdheden, hetgeen uitdrukking geeft
aan het limitatieve karakter van de opsomming van de bevoegdheden.
Hierop bestaat echter een belangrijke uitzondering. De Gemeenschappen
en de Gewesten kunnen namelijk aangelegenheden regelen waartoe ze
niet uitdrukkelijk de bevoegdheid toegewezen hebben gekregen, 'voor
zover deze bepalingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun
bevoegdheden of zonder welke de toegewezen bevoegdheden niet voor
een redelijke toepassing in aanmerking komen' (art. 10 Bijzondere wet
tot hervorming van de staatsinstellingen (in het vervolg aangeduid als

10

L. Lavrysen, Staatshervonning, bevoegdheidsverdeling en milieubeleid, in: H. Bocken (red.),
De grondwettelijke bevoegdheidsverdeling inzake het leefmilieu, Brussel 1985, biz. 7 tIm
8, A. Alen, De bevoegdheidsverdeling tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten enkelealgemene bedenkiugennadederde
staatshervonning. TBP 1989. nr. 3, biz. 13ge.v.,
A. Alen, a.w. 1992. biz. 127 tIm 130.
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Bijzondere wet». 11 Dit is de zogenaamde impliciete bevoegdheid. In
arresten van het Arbitragehof is een drietal randvoorwaarden geformuIeerd voor de toepassing van de impliciete bevoegdheid. In de eerste
plaats mag bij de bevoegdheidsuitoefening geen inbreuk worden gemaakt
op de bij de Grondwet voor de federale overheid gereserveerde
bevoegdheden. Dit terrein mag weI worden betreden als de Bijzondere
wet dan weI de Gewone wet tot hervorming van de staatsinstellingen
dit uitdrukkelijk toelaat. Bovendien mag iedere activiteit buiten de
normale reikwijdte van de bevoegdheid slechts aanvullend van aard zijn.
Tensiotte moet de uitoefening van de impliciete bevoegdheid zich Ienen
voor een gedifferentieerde regeling en mag de weersiag op de voorbehouden bevoegdheid slechts marginaal zijn.'?
Wat betreft de eerste randvoorwaarde is inmiddeis een wijziging
opgetreden. In de Bijzondere wet is in art. 19 de mogelijkheid geopend
voor Gewesten en Gemeenschappen om het terrein van de gereserveerde
aangelegenheden te betreden." WeI is van belang dat de overige
voorwaarden voor toepassing van de impliciete bevoegdheid blijven
bestaan.
3. De wetgevende aard van de bevoegdheden. Behoudens enkele in de
Bijzondere wet genoemde uitzonderingen hebben de decreten van de
Gewesten en Gemeenschappen kracht van wet, hetgeen betekent dat
ze (althans binnen de Gewestgrenzen) dezelfde status hebben ais een
wet die afkomstig is van de federale wetgever. 14
In het kader van dit onderzoek zijn de Gewesten van groot belang. Zij
hebben de belangrijkste bevoegdheden voor de bescherming en het beheer
van watersystemen. De categorieen waarvoor de Gewesten bevoegd zijn
worden uiteengezet in art. 39 van de Grondwet jo. art. 6, § 1 van de
Bijzondere wet. Het gaat hierbij om de zogenaamde plaatsgebonden materies
(ook weI grondgebonden aangelegenheden genoemd). De Bijzondere wet

11 Wet van 8 augustus 1980 houdende Bijzondere wet tot hervorming der instellingen, B.S.
15 augustus 1980.
12 L. Lavrysen, Bevoegdheidsverdeling tussen de Staat en de Gewesten inzake Ieefmilieu na
de tweede fase van de staatshervorming 1988-1989, in: L. Lavrysen, E. Orban de Xivry,
M. Herbiet, I-P. Hannequart, De bevoegdheden inzake milieubeheer, Brussel 1990, bIz.
151 e.v., H. van Impe, a.w. 1991, bIz. 439 tim 440, I. Smets, De verldaring tot herziening
van de Grondwet en de door de Grondwet 'aan de wet' voorbehouden bevoegdheden _enige
kanttekeningen, TBP 1992, nr. 7, bIz. 459 e.v., A. Alen, a.w. 1992, blz, 130 tim 131.
13 P. Peeters, a.w. 1993, blz. 11 tim 12.
14 Bij de uitzonderingen behoren die bepalingen waarin geen wetgevende, maar uitvoerende
bevoegdheid is toegekend.
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geeft aan om welke onderwerpen bet gaat. 15 Dit zijn, voor zover bier van
belang:
I

Ruimtelijke ordening .16 Onder deze categorie vallen naast ruimtelijke ordening en stedebouw bijvoorbeeld

ook de monumenten en landschappen.
van de
herziene Bijzondere wet op 30 juli 1993 zijn de Gewesten bevoegd ten
aanzien van de bescherming van het leefmilieu, onder meer die van de
bodem, de ondergrond, het water en de lucht tegen verontreiniging en
aantasting, alsmede de strijd tegen geluidhinder."
Als gevolg van een
herformulering van bevoegdheden heeft de federale overheid de bevoegdheid verloren om algemene en sectoriele normen vast te stellen bij gebreke
aan Europese normen." Deze bevoegdheid komt nu toe aan de Gewesten. 20
Sinds de inwerkingtreding van de EG-verordening betreffende in-, uiten doorvoer van afvalstoffen op 7 mei 1994 is de federale overheid nog
uitsluitend bevoegd voor de doorvoer van afvalstoffen en het radioactief
afval." De overige onderdelen van het afvalstoffenbeleid behoren tot
de bevoegdheid van de Gewesten." Omtrent de in-, uit- en doorvoer van
afvalstoffen wordt in overleg tussen federale regering en Gewestregeringen
bepaalt hoe tot coordinatie van het beleid lean worden gekomen."
Onder 'bescherming van het leefmilieu' valt tenslotte ook 'de politie van
de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven, onder voorbehoud van
de maatregelen van interne politie die betrekking hebben op de arbeidsbescherming' .24

II

Bescherming van het leefmilieu:" Sinds de inwerkingtreding

15 L. Lavrysen, a.w. 1985, biz. 12 e.v., L. Lavrysen, a.w. 1990, biz. 44 e.v., A. Alen, a.w.
1992, biz. 136 e.v.
16 Art. 6, § 1, I Bijzondere wet.
17 Art. 6, § 1, II, eerste lid, 1°Bijzondere wet.
18 L. Lavrysen, Bevoegdheidsverdeling en milieubeleid na het Verdrag van Maastricht en de
Sint-Michiels-staatshervorming, Gent 1994, biz. 37 e.v., P. Peeters, a.w. 1993, biz. 5 en
art. 2, § 1 van de Bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale
staatsstructuur, B.S. 20 juli 1993.
19 L. Lavrysen, a.w. 1994, biz. 37. Opgemerkt moet worden dat de bevoegdheid tot het
vaststellen van produktnormen bij de federale overheid blijft berusten. De Gewesten moeten
wei bij de vaststelling van produktnormen worden betrokken.
20 Zie over deze normen hoofdstuk 6 van dit onderzoek.
21 Art. 6, § 1, II, eerste lid, '1' Bijzondere wet. Gewesten moeten op basis van art. 6, § 4,
1 Bijzondere wet bij ontwerpen van federate regelingen omtrent de doorvoer van afvalstoffen
worden betrokken.
22 Zie hierover: L. Lavrysen, a.w. 1994, biz. 38 tim 39.
23 P. Peeters, a.w. 1993, biz. 5 tim 6 en art. 2, § 1 van de Bijzondere wet tot vervollediging
van de federale staatsstructuur.
24 Art. 6, § I, II, eerste lid, l' Bijzondere wet.

°
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III

N

V

Waterbeleid.~ Sinds 30 juli 1993 zijn de Gewesten bevoegd voor 'de
waterproduktie en watervoorziening,
met inbegrip van de technische
reglementering inzake de kwaliteit van het drinkwater, de zuivering van
het afvalwater en de riolering. De voorheen bestaande federale bevoegdheden op dit terrein zijn vervallen."
Landinrichting en natuurbehoud. n Dit omvat onder andere landinrichting
en ruilverkaveling, natuurbehoud en natuurbescherming,
groengebieden
parkgebieden, groene ruimten, bossen, onbevaarbare waterlopen en polders
en wateringen.
Landbouw en milieu." Sinds 30 juli 1993 hebben de Gewesten tens lotte
ook de bevoegdheid tot toepassing van Europese maatregelen in het kader
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid die betrekking hebben op het
leefmilieu en op de landinrichting. Om deze reden worden de Gewesten
ook betrokken bij de voorbereiding
van onderhandelingen
omtrent
besluitvorming op EG-niveau over het landbouwbeleid.

De Gemeenschappen houden zich bezig met culturele aangelegenheden
(bijvoorbeeld bescherming van de taal, onderwijs) en persoonsgebonden
materies (waaronder gezondheidsbeleid, bijstand aan personen). Voor het
onderhavige onderzoek zijn deze bevoegdheden verder niet van belang.
3.3

Territoriale decentralisatie

In paragraaf 2 is vermeld dat Belgie is ontstaan uit een afscheiding van
de zuidelijke provincies uit de Verenigde Nederlanden. In die tijd speelden
provincies, steden en dorpen een belangrijke roI. Nog steeds wordt aan
deze overheden expliciet een plaats in de Belgische staatsstructuur
toegekend. Het in de (Grond)wet uitgewerkte concept van territoriale
decentralisatie geeft uitdrukking aan de positie van decentrale overheden. 29
In Belgie is sprake van drie niveaus van territoriale decentralisatie,
namelijk provincies, agglomeraties en gemeenten. 30 De enige agglomeratie,
Brussel, is voor dit onderzoek niet relevant. Hier wordt dan ook uitsluitend
ingegaan op de provincies en gemeenten.

25 Art. 6, § 1, II, eerste lid, 4° Bijzondere wet.
26 L. Lavrysen, a.w. 1994, biz. 41.
27 Art. 6, § 1, ill Bijzondere wet.
28 Art. 6, § 1, Y, SOBijzondere wet.
29 Onder territoriale decentralisatie wordt verstaan: het aan overheidslichamen binnen bepaalde
gebiedsgrenzen toekennen van algemene taken van regeling en bestuur. Ygl. I.M. de Meij,
InIeiding tot het staatsrecht en het bestuursrecht, Groningen 1990, biz. 194 tIm 195.
30 Ygl. G. Craenen, a.w. 1993, biz. 52.
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De bevoegdheden van territoriaal gedecentraliseerde overheden zijn
in feite tweeledig. Op basis van hun autonome bevoegdheid kunnen
provincies en gemeenten zaken behartigen die van provinciaal respectievelijk
gemeentelijk belang zijn (art. 41 en 162, 2° Grondwet). Deze algemene
omschrijving bakent nauwelijks een bevoegdheid af, waaruit echter niet
mag worden afgeleid dat de bevoegdheid onbegrensd is. Voor zowel
gemeenten als provincies zijn wettelijke beperkingen gesteld aan de
autonome bevoegdheidsuitoefening.
In art. 117 Nieuwe Gemeentewet wordt de bevoegdheid van gemeenten
voor alle aangelegenbeden van gemeentelijk belang nog eens bevestigd."
Het gemeentelijk belang omvat alles wat niet tot provinciaal-, Gewestelijk -,
Gemeenschaps-, of federaal belang moet worden gerekend. 32 De gemeentelijke bevoegdheidsuitoefening mag dus niet in strijd komen met bevoegdheden van deze hogere overheden, die overigens ook bepaalde bevoegdheden
aanzich kunnen trekken waardoor de gemeente de betreffende bevoegdheid

verliest."
Voor de provinciale overheid geldt dat zij in elke aangelegenbeid van
provinciaal belang kan optreden (art. 65 Provinciewet"). Naast de ook
voor gemeenten geldende beperking dat de bevoegdheidsuitoefening geen
betrekking mag hebben op federale-, Gewestelijke- en Gemeenschapsbelangen, is een tweede beperking dat ook de bevoegdheid van de gemeenten
niet mag worden geschonden door de provinciale bevoegdheidsuitoefeningY
De ruirnte voor autonome bevoegdheidsuitoefening door gemeenten en
provincies is sterk afgenomen. Daarvoor in de plaats komen steeds vaker
medebewindstaken. Aan de provincies worden in sommige sectorale wetten
bevoegdheden opgedragen (onder andere in het kader van de ruirntelijke
ordening en reglementering van binderlijke inrichtingen). 36 Ditzelfde geldt

31

32

33
34
35
36

Wet van 26 mei 1989, B.S. 30 mei 1989. Zie over het gemeentelijk belang: J. Dujardin,
W. Somers, L. van Summeren, J. Debyser, Praktisch handboek voor gemeenterecht, derde
herziene druk, Brugge 1991, biz. 147 tIm 149.
L. Lavrysen, a.w. 1985, biz. 41, A. Mast, J. Dujardin, Overzicht van het Belgisch
administratiefrecht, twaalfdedruk, Antwerpen 1992, bIz. 383, C. Ysebaert, L. Asse1berghs,
GemeenteIijk zakboekje, Zaventhem 1993, biz. 52.
Vgl. A. Alen, a.w. 1992, biz. 161.
Wet van 30 april 1836, Nederlandse tekst vastgesteld bij wet van 27 mei 1975, B.S. 22
augustus 1975.
A. Alen, a.w. 1992, biz. 164 tIm 165, A. Mast, J. Dujardin, a.w. 1992, biz. 338, C.
Ysebaert, L. Asselberghs, a.w. 1993, biz. 238.
A. Mast, J. Dujardin, a.w. 1992, biz. 338.
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voor gemeenten die ook in diverse wetten bevoegdheden toebedeeld hebben
gekregen (bijvoorbeeld met betrekking tot de ruimtelijke ordening, hinderlijke inrichtingen en waterverontreiniging)."
Een toenemend aantal
medebewindstaken zegt nog weinig over de mate van beleidsvrijheid die
bij de uitoefening van deze taken wordt overgelaten. Een medebewindswet
kan vergaande beperkingen aan de beleidsvrijheid stellen, maar dit hoeft
niet steeds het geval te zijn. Ook bij medebewindsbevoegdheden is een ruime
mate van beleidsvrijheid mogelijk.
De federale staatsvorm heeft geen verandering gebracht in het uitgangspunt
dat de bevoegdheidsuitoefening door decentrale overheden, waaronder
provincies en gemeenten, aan toezicht is onderworpen. De regeling van
het toezicht is opgedragen aan de Gewesten."

3.4

Functionele decentralisatie

Hoewel de Belgische Grondwet daarin niet uitdrukkelijk voorziet, bestaat
binnen de Belgische staat naast territoriale decentralisatie tevens functionele
decentralisatie. Functionele decentralisatie betreft 'de zorg voor een
welomschreven taak van algemeen belang door een publiekrechtelijk lichaam
dat met het oog daarop rechtspersoonlijkheid verwerfi, alsmede zelfstandige
beslissingsbevoegdheid' .39 Aande rechtspersoonlijkheid is steeds eenaantal
privaatrechtelijke bevoegdheden verbonden. Publiekrechtelijke bevoegdheden
verwerft een orgaan slechts wanneer deze bij de wet of krachtens de wet
in een reglement zijn toegekend." Alen onderscheidt twee belangrijke
vormen van functionele decentralisatie."

1. Openbare instellingen. Dit zijn organisaties die door een eenzijdige
overheidsbeslissing in het leven worden geroepen. Voor het onderhavige
onderzoek zijn uit deze groep in de eerste plaats de polders en de wateringen

37 J. Dujardin, W. Somers, L. van Summeren, J. Debyser, a.w. 1991, biz. 180 e.v.
38 Vgl. art. 162 Belgische Grondwet. Zie in zijn algemeenheid over het toezicht op provinciale
en gemeentelijke bevoegdheidsuitoefening: A. Mast, J. Dujardin, a.w. 1992, blz, 340 e.v.
en biz. 403 e. v. Ten aanzien van het toezicht op de gemeenten is in 1993 een nieuw decreet
in werking getreden. Zie hierover: J. Dujardin, Toezicht op de gemeenten. Toelichting bij
het Decreet van 28 april 1993, TGEM 1993, nr. 6, blz. 343 e.v.
39 Zie hieromtrent: A. AIen, a.w. 1986, biz. 204.
40 G. Craenen, a.w. 1993, biz. 55.
41 A. AIen, a.w. 1986, biz. 206 e.v.
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van belang.? De polders houden zich bezig met instandhouding, drooglegging en bevloeiing van ingedijlcte gronden die op de zee zijn veroverd (Art.
1 Polderwet). 43 Het geografisch gebied waarop het onderhavige onderzoek
betrekking heeft valt hier, in verband met de hoge ligging, niet onder. Van
groter belang zijn de wateringen die steeds zijn gelegen in de gebieden
buiten de poldergrenzen. Zij moeten een voor landbouw en hygiene gunstige
bewatering totstandbrengen en handhaven (Art. 1 Wateringenwet)." De
bevoegdheid tot de instelling van polders en wateringen ligt sinds de
staatshervorming bij de Gewesten. Indien het van belang is dat werken
gemeenschappelijk worden uitgevoerd kunnen polders en/of wateringen
ook deelnemen in een vereniging. De overeenkomst waarbij deze vereniging
wordt opgericht is onderworpen aan de goedkeuring van de Gewesten.
Naast polders en wateringen zijn nog twee andere openbare instellingen
van belang bij bescherming en beheer van watersystemen. Dit is in de eerste
plaats de Vlaamse milieumaatschappij (VMM). Deze maatschappij is in
art. 32bis van de Wet oppervlalctewateren geregeld." De VMM betreft
een instelling van openbaar nut uit de A-categorie, hetgeen betekent dat
deze onder hierarchisch gezag van de (Vlaamse) minister van Leefmilieu,
natuurbehoud en landinrichting staat. 46 De VMM is onder andere belast
met het opstellen van Algemene waterzuiveringsprogramma's."
Naast de VMM is ook de Vlaamse landmaatschappij (VLM) een belangrijke
instelling van openbaar nut. Deze maatschappij heeft met name een aantal
belangrijke taken op het gebied van de landinrichting, ruilverkaveling en
de mestproblematiek. Anders dan de hiervoor genoemde Vlaamse

42

43
44
45

46
47

Zie over polders en wateringen: A. Mast, J. Dujardin, a.w. 1992, biz. 563, C. Ysebaert,
L. Asselberghs, a.w. 1993, biz. 198 e.v., F. Maddens, Polders en wateringen, nauwelijks
bekende besturen, Milieurecht info 1993, nr. 5, biz. 8 e.v.
Wet van 3 JUDi 1957 betreffende de polders, B.S. 21 JUDi 1957.
Wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, B.S. 5 augustus 1956.
Wet van 26 maart 1971 op de bescherroing van oppervlaktewateren tegen verontreiniging,
B.S. 1 mei 1971. lnmiddels zijn voorstellen geformuleerd om de bepalingen over de VMM
in een decreet van het Vlaamse Gewest op te nemen. Zie hierover: W. Lambrechts, F.
Martens, m.m. v. F. Maddens (rapporteurs), Voorontwerp van een Kaderdecreet milieuhygiene, Il. Sectoraal beleid, Deel 10 Water, 4 januari 1994 (art. 32 tim 38). Deze voorstellen
zijn inmiddels bewerkt tot een voorontwerp van decreet betreffende het rivierbekkenbeleid
en de bescherming van oppervlaktewater tegen verontreiniging, Brussel 1994. In dit
voorontwerp wordt de VMM geregeld in de artikelen 29 tim 35.
De indeling in categorieen is geregeld in de Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle
op sommige instellingen van openbaar nut, B.S. 24 maart 1954.
Zie over de VMM: K. Deketelaere, Milieuvergunning en milieudiensten in het Vlaamse
Gewest, Brugge 1991, biz. 50 tim 51. Op de algemene waterzuiveringsprogramma's wordt
in hoofdstuk 5 van dit onderzoek nader ingegaan.

63

Hoofdstuk 4

milieumaatschappij valt de Vlaamse Landmaatschappij onder de B-categorie.
Instellingen die onder deze categorie vallen staan niet onder rechtstreeks
gezag van de minister, maar staan wel onder toezicht van de minister. 48

2. Publiekrechtelijke verenigingen. Dit zijn openbare diensten die bij wijze
van vereniging, hetzij tussen overheidslichamen onderling, hetzij tussen
overheidslichamen en particulieren, tot stand worden gebracht en die als
onderwerp de uitbating van een openbare dienst onder de vorm van een
handelsvennootschap hebben. 49 Ben van de publiekrechtelijke verenigingen
is de intercommunale (samenwerkingsverband van gemeenten). Gemeenten
mogen zich met elkaar verenigen in intercommunales zoals in de Wet
betreffende de intercommunales is uiteengezet." Binnen het verband van
de intercommunales kunnen 'welbepaalde gemeentelijke belangen' gemeenschappelijk worden behartigd (art. 1). Ingevolge art. 2 kunnen andere
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen eveneens deelnemen
aan intercommunales. Ben uitzondering geldt hierbij voor het publiekrechtelijk rechtspersoon dat het goedkeurings- en vernietigingsrecht ten aanzien
van besluiten afkomstig van deelnemers aan intercommunales uitoefent.
Ingevolge een decreet uit 1987 is deze toezichthoudende bevoegdheid
opgedragen aan het Vlaamse Gewest, voor zover althans de intercommunales
binnen de grenzen van dit Gewest zijn gelegen." In hoofdstuk 10 wordt
uitgebreider ingegaan op de intercommunales.
4

De Nederlandsestaat"

Het Koninkrijk der Nederlanden is ontstaan uit de Republiek der zeven
Verenigde provincies. Binnen deze republiek ging de macht uit van de
gewesten, die een vertegenwoordiging vormden van de steden en het

K. Deketelaere, a.w. 1991, biz. 52 tim 54.
A. Alen, a.w. 1986, biz. 209.
Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, B.S. 26 JUDi 1987.
Art. 8 van het Decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de
vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales, B.S. 17 juli 1987.
52 C. W. van der Pot, A.M. Donner, Handboek van het Nederiandse staatsrecht, twaalfde
druk bewerkt door L. Prakke, Zwolle 1989, biz. 101 e.v., T. Koopmans, Compendium
van het staatsrecht, zesde druk bewerkt door Th.L. Bellekom, Zwolle 1992, biz. 79 e.v.,
R. A. V. baron van Haersolte, InIeiding tot het Nederlandse staatsrecht, negende druk, Zwolle
1988, biz. 11 e.v., K.J. Kraan, Het Koninkrijk der Nederlanden, in: L. Prakke, C.A.J.M.
Kortmann (red.), Het staatsrecht van de 1andender Europese Gemeenschappen, vierde geheel
herziene druk, Deventer 1993, biz. 499 e.v.
48
49
50
51
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platteland." Onder invloed van de Franse revolutie werd de Republiek
eind 1ge eeuw omgevormd tot eenheidsstaat (Bataafse republiek). In 1798
kwam de Staatsregeling voor de Bataafse republiek tot stand.
Nadat van 1810 tot 1813 inlijving bij de Franse republiek plaatsvond,
werd bij de herwonnen onathankelijkheid in de Grondwet van 1814 de
gedecentraliseerde eenheidsstaat als staatsvorm verankerd. Pas na de
afscheiding van de zuidelijke provincies in 1830 (deze vormen de huidige
Belgische staat) is de Nederlandse staat in haar huidige vorm totstandgekomen. Na erkenning van de Belgische staat in 1839 werd de Nederlandse
Grondwet in 1840 aan de nieuwe situatie aangepast.
Met name bij de Grondwetsherziening van 1848 is een aantal belangrijke
bepalingen omtrent de inrichting van de staat in de Grondwet opgenomen.
Hierbij moet worden gedacht aan de rechtstreekse verkiezing van de Tweede
Kamer, de ministeriele verantwoordelijkheid en de rechtstreekse verkiezing
van gemeenteraden en provinciale staten. Hoewel sinds dat jaar nog
verschillende Grondwetswijzigingen hebben plaatsgevonden kan deze
Grondwetsherziening worden beschouwd als de basis voor de inrichting
van de Nederlandse gedecentraliseerde eenheidsstaat, zoals deze nog steeds
geldt en ook nog altijd in de Grondwet is verankerd.
De inrichting van Nederland als gedecentraliseerde eenheidsstaat blijkt
in de eerste plaats uit de artikelen 123 en volgende van de Grondwet. In
deze bepalingen zijn waarborgen voor de positie van provincies en
gemeenten (territoriale decentralisatie) neergelegd. Naast de territoriale
decentralisatie is in Nederland (in tegenstelling tot Belgie) ook de functionele
decentralisatie verankerd in de Grondwet. Indit verband moet, in het licht
van dit onderzoek, worden gewezen op artikel133 van de Grondwet waarin
de organisatie van de waterstaatszorg wordt geregeld. Op grond van deze
bepaling kunnen provincies bij provinciaal reglement waterschappen instellen
en opheffen. De rijksoverheid kan daarvoor de grenzen in de formele wet
aangeven en heeft daamaast de bevoegdheid om het toezicht op de
waterschappen regelen.
De gedecentraliseerde eenheidsstaat is in Nederland, in tegenstelling tot
hetgeen bij Belgie is geconstateerd, steeds een betrekkelijk rustig bezit
geweest. Sinds het begin van de jaren twintig van deze eeuw is de
territoriale driedeling Rijk-provincie-gemeente in de huidige vorm echter
wel meerdere mal en ter discussie gesteld." Deze discussie spitst zich toe

53
54

C.W. van der Pot, A.M. Donner, a.w. 1989, blz. 613.
Zie over de reorganisatie van het binnenlands bestuur: E. Brederveld, J.C. Schroot, N.
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op de vraag of regionaal bestuur als tussenlaag tussen bet gemeentelijk en
provinciaal niveau wenselijk zou zijn en daaraan is vaak de vraag gekoppeld
of provincies nog een bestaansrecbt bebben indien voor een regionale
bestuursvorm zou worden gekozen. Tot begin jaren negentig beeft deze
discussie niet geleid tot een fundamentele verandering van de genoemde
driedeling. Het verschijnen van drie nota's over 'Bestuur op niveau' beeft
de discussie over regionaal bestuur weer doen opleven. In vervoig op de
drie nota's is in 1993 bet wetsvoorstel 'Kaderwet bestuur in verandering'
ingediend. Inmiddeis is deze wet op 1 juli 1994 in werking getreden."
Doel van de wet is het treffen van voorzieningen om de totstandkoming
van regionaal bestuur in een aantal gebieden te bevorderen. De wet creeert
instrumenten die de ontwikkeling naar regionaal bestuur moeten bewerkstelligen (zie over de instrumenten paragraaf 5.2.2).56 Of deze ontwikkeling
in overeenstemming is met de Grondwet wordt weI betwijfeld, nu de
wettelijke bepalingen duidelijk raken aan de Grondwettelijk gewaarborgde
positie van provincies en gemeenten binnen bet Nederlandse staatsbestel. 57
Vooralsnog blijft onduidelijk of de ontwikkeling in de toekomst ook
betekenis zal krijgen voor gebieden die niet in de wet zijn opgenomen.

5

Bevoegdheidsverdeling met betrekking tot de bescherming en
het beheer van watersystemen in Nederland.

5.1

Nationale overheid

In boofdstuk 1 is erop gewezen dat de overbeid ingevolge art. 21 van de
Grondwet een belangrijke taak beeft bij de bescherming van het milieu,
en daarmee ook bij de bescberming van watersystemen. De vraag die bij

Wijma, Begrip van de Nederlandse gemeente (deeI2), tweede geheel herziene druk, Alphen
aan den Rijn 1992, biz. 160 e.v., A.D. Belinfante, I.L. de Reede, Beginselen van het
Nederlands staatsrecht, twaalfde druk, Alphen aan den Rijn 1994, biz. 206 e.v.
55 Wet van 21 april 1994, Stb. 396, houdende voorzieningen ter bevordering van de
totstandkoming van het regionaal bestuur in daartoe aangewezen gebieden (Besluit betreffende
de inwerkingtreding dateert van 10 mei 1994, Stb. 397).
56 C.J. N. Versteden, Grondwettelijke haken en ogen van de Kaderwet bestuur in verandering,
NTB 1993, nr. 6, biz. 212.
57 Zie over de grondwettelijke aspecten: C.J.N. Versteden, a.w. 1993, biz. 216 e.v., D.J.
Elzinga, H.Ph.I.A.M. Hennekens, A.K. Koekkoek, Constitutionele aspecten van de ontwerpkaderwet bestuur in verandering, 1993, en de reactie daarop van W. Konijnenbelt, Strijdigheid
van Kaderwet met Grondwet valt wei mee, Binnenlands Bestuur 1993, nr. 22/23, biz. 28
tIm 30.
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deze bepaling kan worden gesteld is, wie onder 'overheid' worden begrepen
en hoe de bevoegdheidsverdeling tussen verschillende overheidsorganen
is uitgewerkt.
De inrichting als gedecentraliseerde eenheidsstaat heeft tot gevolg dat
sprake is van een verdeling van bevoegdheden tussen de nationale overheid
en decentrale overheden. De bevoegdheden van deze decentrale overheden
komen in de volgende deelparagrafen aan de orde. Hieronder wordt eerst
ingegaan op de bevoegdheden van de nationale overheid.
Uit de Grondwet wordt, zoals is aangegeven, niet op voorhand duidelijk
welke specifieke onderwerpen op het gebied van de bescherming en het
beheer van watersystemen tot de bevoegdheid van de nationale overheid
behoren. Over de bevoegdheden van de nationale overheid kan echter wel
een aantal algemene opmerkingen worden gemaakt. In de eerste plaats is
aan de nationale overheid een aantal bevoegdheden voorbehouden. Dit is
het geval wanneer de Grondwet uitdrukkelijk vermeldt dat een onderwerp
'bij de wet' moet worden geregeld. Als voorbeeld kan worden genoemd
de beperking van bepaalde grondrechten. Daarnaast behoren onder andere
bevoegdheden tot bevordering van de intemationale rechtsorde en tot
verdragssluiting uitdrukkelijk tot de bevoegdheidssfeer van de nationale
overheid.
Wanneer een bevoegdheid niet uitdrukkelijk aan de nationale overheid
of aan decentrale overheden is toegekend geldt dat, gelet op het feit dat
de nationale wetgever het hoogste orgaan in de staat is, de nationale
wetgever bevoegd is tot alles wat de Grondwet hem niet verbiedt tenzij
de Grondwet de betreffende bevoegdheid aan andere overheidsorganen heeft
opgedragen." De nationale wetgever heeft dus een mime mate van vrijheid
om onderwerpen te regelen en ook om onderwerpen aan de bevoegdheidssfeer van andere overheidsorganen te onttrekken, mits dit op zakelijke en
aan een bepaald onderwerp ontleende argumenten berust en plaatsvindt
binnen de grenzen die door de Grondwet zijn aangegeven."
De rol van de nationale wetgever is dus van groot belang, maar in het
kader van de decentralisatie worden ook door gemeenten, provincies en
waterschappen belangrijke bevoegdheden uitgeoefend. Deze komen in de
paragrafen 5.2 en 5.3 aan de orde.
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R.A.V. baron van Haersolte, a.w. 1988, bIz. 90. Zie ook: T. Koopmans, a.w. 1992. biz.
19.
C.J.N. Versteden, a.w. 1993, biz. 217.
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5.2

Territoriale decentralisatie

5.2.1

Gemeenten enprovincies

Hierboven is al kort verwezen naar de in de Grondwet verankerde positie
van decentrale overheden. Onder de territoriaal gedecentraliseerde overheden
worden de provincies en de gemeenten begrepen. Art. 124 van de Grondwet
geeft de tweeledige positie van deze overheidslichamen aan.60 Het artikel
luidt:
1.
2.

Voor provincies en gerneenten wordt de bevoegdheid tot regeling en bestuur
inzake hun huishouding aan hun besturen overgelaten.
Regeling en bestuur kunnen van de besturen van provincies en gemeenten
worden gevorderd bij of krachtens de wet.

Het eerste lid heeft betrekking op de autonome bevoegdheidsuitoefening
door provincies en gemeenten. Onder de autonome bevoegdheid wordt
verstaan dat provincies en gemeenten vrij zijn de behartiging van elk
openbaar belang ter hand te nemen zolang die behartiging niet door hogere
regelingen aan hun bemoeienis is onttrokken." Art. 108, eerste lid van
de Gemeentewet en art. 105, eerste lid van de Provinciewet geven nogmaals
een bevestiging van de bevoegdheid van gemeente- en provinciebesturen
om hun huishouding te regelen."
In Nederland heeft een soortgelijke ontwikkeling plaatsgevonden ten
aanzien van de autonome bevoegdheden als bij de Belgische provincies en
gemeenten is geconstateerd. Doordat steeds meer aangelegenheden door
de nationale overheid aan de bevoegdheden van provincies en gemeenten
zijn getrokken, is de autonome bevoegdheidssfeer steeds verder ingekrompen. Daarvoor zijn veelal medebewindstakenin de plaats gekomen. De basis
voor medebewind ligt in art. 124, tweede lid van de Grondwet. Evenals
autonomie wordt ook medebewind nog eens expliciet in de Provincie- en
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Zie over autonomie en medebewind o.a. P.W.C. Akkermans, A.K. Koekkoek (red.), De
Grondwet, Een artikelsgewijs commentaar, tweede druk, Zwolle 1992, biz. 1080 e.v., A.D.
Belinfante, J.L. de Reede, a.w. 1994, biz. 190 tIm 192.
C.AJ.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer 1990, biz. 413, A.W. Heringa, T.
Zwart, De Nederlandse Grondwet, derde herziene druk, Zwolle 1991, biz. 242, P.W.C.
Akkermans, A.K. Koekkoek (red.), a.w. 1992, biz. 1083, A.D. Belinfante, J.L. de Reede,
a.w. 1994, biz. 200 tIm 201 en biz. 208 tim 210.
Wet van 14 februari 1992, Stb. 96, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot
gemeenten, Wet van 10 september 1992, Stb. 550, houdende nieuwe bepalingen met
betrekking tot provincies.
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Gemeentewet vermeld namelijk in het tweede lid van art. 105 Provinciewet
en het tweede lid van art. 108 Gemeentewet. Bij medebewind bestaat voor
lagere overheden een verplichting om mee te werken aan de uitvoering van
regelingen afkomstig van hogere overheidslichamen.P Van de gemeente
kan in dit verband zowel door de rijksoverheid als door de provincie
medewerking aan de uitvoering worden gevorderd."
Zowel provincies als gemeenten voeren medebewindstaken uit op een
groot aantal terreinen. In de volgende hoofdstukken komt een aantal daarvan
aan de orde.
Uit de inrichting als gedecentraliseerde eenheidsstaat vloeit voort dat tussen
diverse bestuursniveaus toezichtsverhoudingen bestaan. De basis voor
toezicht op gemeenten en provincies is neergelegd in art. 132 van de
Grondwet. Zowel in Gemeente- en Provinciewet als in bijzondere wetten
wordt het toezicht nader uitgewerkt. 65
Hoewel op deze plaats niet uitvoerig op samenwerking tussen overheden
wordt ingegaan verdient de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) hier
nog een korte bespreking. Deze wet geeft de organisatiestructuur voor
samenwerking tussen overheden onderling, namelijk: gemeenten, provincies,
waterschappen, gemeenten en waterschappen, gemeenten en provincies,
tussen gemeenten, provincies en waterschappen en tenslotte tussen provincies
en waterschappen.
Daamaast is deze wet van belang omdat aan privaatrechtelijke organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten bij een Koninklijk besluit
deelname aan een gemeenschappelijke regeling kan worden toegestaan (art.
93 sub b Wgr).66 Samenwerking in het kader van gemeenschappelijke
regelingen speelt op milieugebied een steeds grotere rol. 67 De samenwer-
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Vgl. C.A.I.M. Kortmann, a.w. 1990, biz. 414 tIm 415, T. Koopmans, a.w. 1992, bIz.
186, E. Brederveld, I.C. Schroot, N. Wijma, a.w. 1992, bIz. 193 tim 195, P.C.A. Claessen,
Beleidsvrijheid in het medebewind (diss.), Rotterdam 1988.
Zie voor de provinciale bevoegdheid tot het vorderen van medebewind art. 146, eerste lid
Provinciewet.
Zie over het toezicht: P.W.C. Akkermans, A.K. Koekkoek (red.), a.w. 1992, biz. 1143
tIm 1148, A.D. Belinfante, I.L. de Reede, a.w. 1994, bIz. 192 e.v. en bIz. 218 tIm 219.
Wet van 20 december 1984, Stb. 667, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot de
gemeenschappelijke regelingen. Zie over de Wgr o.a.: E. Brederveld, I.C. Schroot, N.
Wijma, a.w. 1992, bIz. 136 e.v.
H. Menninga, Centralisatie, decentralisatie en uitvoerbaarheid, in: Ph. Eijlander, P.C.
Gilhuis, M.G.W.M. Peeters, I.A.F. Peters, W.I.M. Voermans (red.), Milieu als
wetgevingsvraagstuk, Zwolle 1991, bIz. 34.
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kingsmogeUjkheden op basis van deze wet komen in hoofdstuk 10 nog
uitvoerig aan de orde.
5.2.2

Regionaal bestuur

In paragraaf 4 is aangegeven dat de discussies die sinds de jaren '20 van
deze eeuw zijn gevoerd over de wenselijkheid van regionaal bestuur,
uiteindelijk daadwerkelijk tot een resultaat hebben geleid. In de Kaderwet
bestuur in verandering is voor een zevental gebieden de ontwikkeling naar
regionaal bestuur geregeld. De gebieden betreffen: Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag, Utrecht, EindhovenIHelmond, AmhemlNijmegen en Enschede/Hengelo.
De wet bevat de instrumenten waarmee in de gebieden, in twee fasen,
regionaal bestuur tot stand moet komen." Tijdens de eerste fase wordt
een regionaal openbaar lichaam (ROL) ingesteld. Dit moet binnen zes
maanden na inwerkingtreding van de wet plaatsvinden, anders wordt de
instelling daarvan opgelegd. Deze fase betreft een zwaar aangescherpte
Wgr-samenwerking. Het gaat hierbij echter nog om samenwerking tussen
gemeenten. Inde tweede fase wordt vervolgens overgegaan tot het instellen
van regionaal bestuur bij de wet. In de Kaderwet is aan regionale besturen
een aantal bevoegdheden toegekend. De totstandkoming van regionale
besturen met eigen bevoegdheden is het einddoel van de wet.
De vorming van regionaal bestuur blijft voorlopig beperkt tot zeven
gebieden. Het is echter niet uitgesloten dat de ontwikkeling niet tot deze
regio's beperkt blijft, maar uiteindelijk tot 25 regio's zal leiden die als
provincies nieuwe stijl kunnen worden aangemerkt. Als dit inderdaad zal
gebeuren komt de territoriale indeling van Nederland er aanzienlijk anders
uit te zien. Dit zal op den duur dan ook gevolgen kunnen hebben voor de
bevoegdheidsverdeling tussen overheidsorganen bij de bescherming en het
beheer van watersystemen. Inparagraaf 4 is opgemerkt dat bij de grondwettigheid van de wet vraagtekens zijn geplaatst aangezien als gevolg daarvan
aan de Grondwettelijk gewaarborgde positie van gemeenten en provincies
binnen de Nederlandse staat wordt getomd. Gelet op de resultaten tot nu
toe van de discussies over de reorganisatie van het binnenlands bestuur
moet nog worden afgewacht of en in hoeverre de Kaderwet bestuur in
verandering ook buiten de zeven regio's fundamentele wijzigingen teweeg
zal brengen.

68 C.J.N. Versteden, a.w. 1993, biz. 212 e.v.
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5.3

Functionele decentralisatie

Het waterschap moet worden beschouwd als een belangrijk overheidslichaam
bij de bescherming en het beheer van watersystemen." Het belang dat
aan het (voort)bestaan van deze overheidslichamen wordt gehecht, kan
worden afgeleid uit de uitdrukkelijke verankering daarvan in artikel 133
van de Grondwet. 70
De waterschappen hebben geen algemene bevoegdheid binnen een
bepaald gebied (zoals gemeenten en provincies) maar een afgebakende taak.
In dit verband wordt wel gesproken van doelcorporatie. Sinds 1 januari
1992 is de Waterschapswet van kracht." Deze wet omvat onder andere
de bestuurlijke structuur van de waterschappen. Daarnaast is de taakomschrijving in de wet opgenomen. Ingevolge art. 1 Waterschapswet zijn
waterschappen openbare lichamen die de waterstaatkundige verzorging van
een gebied ten doel hebben. De wet omschrijft niet nader wat als waterstaatkundige verzorging wordt aangemerkt. De volgende omschrijving wordt
echter wel gehanteerd:
'dat deel van de zorg van de overheid dat betrekking heeft op de kering van
het water, de waterhuishouding en de wegen en als zodanig gericht is op de
bewoonbaarheid en bruikbaarheid van de bodem en de bescherming en
verbetering van het leefmilieu'. 72

De wet stelt een aantal minimumeisen. Hoofdtaken zijn hetzij de zorg voor
de waterkering, hetzij de zorg voor de waterhuishouding, hetzij beide.
Daarnaast kunnen andere waterstaatkundige taken worden opgedragen
(neventaken) .
Naast de in de Waterschapswet verankerde provinciale bevoegdheden zijn
ook enkele in de nieuwe Provinciewet opgenomen bepalingen van belang
voor het terrein van de waterstaat. Provinciale staten kunnen bevoegdheden
van regeling en bestuur, gevorderd bij of krachtens een bijzondere wet,
bijvoorbeeld de Grondwaterwet, voor het gebied van een of meer
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Zie over de organisatie van de waterstaatszorg: C.A.1.M. Kortmann, a.w. 1990, biz. 443
e. v., O. van der Heide, De bestuurlijkeorganisatie van de waterstaatszorg, in: S.B. Boelens.
Th.G. Drupsteen, H. vander Linden, P.I. de Loor, 1.1.1. Verburg (red.), Waterstaatswetgeving, Zwolle 1992, biz. 93 e.v.
70 P.W.C. Akkermans, A.K. Koekkoek(red.), a.w.1992, biz. 1153tIm 1159,A.D. Belinfante,
1.L. de Reede, a.w. 1994, biz. 221 tIm 223.
71 Wet van 6 juni 1991, Stb. 379, houdende regels met betrekking tot de waterschappen.
72 1.1.1. Verburg (red.), De Waterschapswet, Zwolle 1992, biz. 17.
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waterschappen aan de besturen van waterschappen overdragen, voor zover
deze bevoegdheden zich naar aard en schaal daartoe lenen en die besturen
daarmee instemmen (art. 107, eerste lid).73 De bevoegdheidsoverdracht
kan zowel autonome als medebewindsbevoegdheden betreffen.
Voor de autonome bevoegdheden is verder van belang dat de provincie
op grond van art. 146 Provinciewet, voor zover het de waterstaat betreft,
medewerking aan de uitvoering van provinciale verordeningen kan vorderen
van de besturen van waterschappen.
De provincie houdt tevens toezicht op de waterschappen om te verzekeren
dat de waterschappen hun bevoegdheden uitoefenen in overeenstemming
met de eisen van het algemeen bestuur waarvoor de provincie verantwoordelijk is, zoals taken op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening."

6

Bevoegdheden van Belgische en Nederlandse overheden tot
grensoverschrijdende samenwerking

6.1

Algemeen.

Zowel de nationale of federale overheid, de. deelstaten als decentrale
overheden kunnen bij grensoverschrijdende samenwerking gebaat zijn.
Voordat wordt bezien welke mogelijkbeden tot afstemming ensamenwerking
ten aanzien van grensoverschrijdende watersystemen aanwezig zijn, moet
eerst in zijn algemeenheid worden ingegaan op de bepalingen die in (Grond)wet omtrent de bevoegdheid tot het aangaan van grensoverschrijdende
samenwerking zijn opgenomen. Wanneer immers in algemene zin reeds
belemmeringen tot het aangaan van grensoverschrijdende samenwerking
bestaan, gelden deze evenzeer voor afstemming en samenwerking ten
aanzien van specifieke onderwerpen als de bescherming en het beheer van
grensoverschrijdende watersystemen. De (Grond)wettelijke mogelijkbeden
en belemmeringen staan centraal in deze zesde paragraaf.
Ter aanduiding van aile grensoverschrijdende contacten tussen overheden
wordt in deze paragraaf het begrip 'grensoverschrijdende samenwerking'
gehanteerd. Binnen dit overkoepelende begrip kan een onderscheid worden
73
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Zie: J.J.1. Verburg (red.), a.w. 1992, biz. 26 tIm 27. Op de de1egatie van medebewindsbevoegdheden wordt in de hiema vo1gendehoofdstukken op een aanta! plaatsen teruggekomen.
1.M. Greive, Provincie en waterschap, TvO 1987, nr. 20, biz. 431. Zie over het toezicht
opdewaterschappenook: P.W.C. Akkermans, A.K. Koekkoek(red.), a.w. 1992,blz. 1160.
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gemaakt tussen buitenlandse betrekkingen en overige vormen van grensoverschrijdende samenwerking. Onder 'buitenlandse betrekkingen' worden de
betrekkingen met staten, of met rechtssubjecten die met staten gelijk te
stellen zijn, verstaan. Hierbij gaat het om betrekkingen die de belangen
van de staat als zodanig raken." Wanneer hiervan geen sprake is, wordt
in het hiernavolgende gesproken over 'andere vormen van grensoverschrijdende samenwerking'.
De bevoegdheden ten aanzien van buitenlandse betrekkingen zijn over het
algemeen expliciet opgenomen in, dan weI af te leiden uit, (Grond)wettelijke
bepalingen. Hierbij staat de positie van de nationale overheid, dan weI die
van federale overheid en de deelstaten, veelal centraal. De bevoegdheden
van decentrale overheden inzake grensoverschrijdende samenwerking zijn
sorns weI, vaak echter niet, expliciet geregeld in de Grondwet hetgeen hierna
voor Belgie en Nederland nog zal blijken. Deze bevoegdheden kunnen op
twee manieren worden bepaald. 76
In de eerste plaats kan sprake zijn van een Grondwettelijk verbod voor
gedecentraliseerde overheden om over contracten of overeenkomsten te
onderhandelen, deze voor te bereiden of af te sluiten.
Ten tweede kan het zijn dat geen uitdrukkelijk verbod in Grondwettelijke
bepalingen is opgenomen, in welke gevallen de bevoegdheid zal moeten
worden afgeleid uit de interpretatie van de staatsrechtelijke beginselen.
Wanneer deze interpretatie leidt tot erkenning van de bevoegdheid, moeten
decentrale overheden bij aangaan van overeenkomsten binnen de bevoegdheidssfeer blijven die hen in het kader van het nationale recht is toegekend.
Naast de randvoorwaarden uit het nationale recht die de bevoegdheid tot
grensoverschrijdende samenwerking bepalen moet hier kort worden gewezen
op het feit dat ook het internationale recht aanwijzingen bevat omtrent de
positie van decentrale overheden. Hierbij is van belang dat gedecentraliseerde overheden en deelstaten in het kader van het internationale recht
worden beschouwd als organen van de staat. De door deze overheden
afgesloten overeenkomsten worden daarmee toegerekend aan de nationale
of federale overheid van het betrokken land.
In federale staten ligt dit anders wanneer de Grondwet uitdrukkelijk
de bevoegdheid tot verdragssluiting aan deelstaten toekent. In dat geval

75 J.H. Jans, Grensoverschrijdend milieurecht (diss.), Zwolle 1987, bIz. 135.
76 Zie: Environmental protection in frontier regions, report by the Secretariat, in: Environmental
protection in frontier regions, DECO Paris 1979, bIz. 28 tIm 29.
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binden de overeenkomsten slechts de deelstaten. Vaak wordt mer wel
voorafgaande goedkeuring van de federale regering vereist.
Ook voor het optreden van decentrale overheden is toestemming van,
oftenminste kennisgeving aan, de centrale overheid vaak een voorwaarde.
Tenslotte bestaat de mogelijkbeid om decentrale overheden bij internationale
conventie de bevoegdheid te geven tot samenwerking."
In de volgende twee deelparagrafen worden de bepalingen uit de Belgische
en Nederlandse (Grond)wet behandeld die ingaan op de mogelijkbeden van
de verschillende overheden tot het aangaan van grensoverschrijdende
samenwerking.
6.2

Belgie

Ten aanzien van de bevoegdheden van de federale overheid en de deelstaten
bevat de Belgische Grondwet over het onderwerp buitenlandse betrekkingen
de volgende bepaling als uitgangspunt:
'De Koning heeft de leiding van de buitenlandse betrekkingen, onverminderd
de bevoegdheid van de Gemeenschappen en Gewesten om de internationale
samenwerking te regelen, met inbegrip van het sluiten van verdragen, voor
de aangelegenheden waarvoor zij door of krachtens de Grondwet bevoegd zijn
... (art. 167, § 1 Belgische Grondwet).'

De bepaling omvat aile betrekkingen met andere staten of met rechtssubjecten die met staten gelijk te stellen zijn." Uitzondering hierop vormen de
'executive agreements' . Het betreft hier vaak een gedetailleerde uitwerking
van verdragsbepalingen die veelal zonder formele betrokkenheid van het
staatshoofd plaatsvindt. 79 Sinds de invoering van deze Grondwettelijke
bepaling is de exclusiviteit van de bevoegdheid van de federale regering
op het terrein van de buitenlandse betrekkingen doorbroken. De op intern
vlak bestaande autonomie van Gewesten en Gemeenschappen komt nu ook
op extern vlak tot uitdrukking. In de Grondwet en een aantal (bijzondere)
wetten zijn echter voorzieningen opgenomen om te zorgen dat een coherent
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OECD, a.w. 1979, biz. 26 tIm 28.
J. De Meyer, Het beleid der buitenlandse betrekkingen in aangelegenheden die tot de
bevoegdheid van de gemeenschappen of van de gewesten behoren. R.W. 1983, or. 5, biz.
273.
A. Alen, a.w. 1986, biz. 228.
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buitenlands beleid lean worden gewaarborgd." Hiertoe zijn enkele
bevoegdheden van de federale overbeid opgenomen in de Bijzondere wet,
onder andere inspraak bij initiatieven van deelstaten tot verdragssluiting,
scborsing van de uitvoering van een door een deelstaat gesloten verdrag
en dagvaarding van een internationaal recbtssubject voor een internationaal
of supranationaal recbtscollege in naam van de deelstaat."
Naast de verdragssluitende bevoegdheid kan ook op andere wijze sprake
zijn van grensoverschrijdende samenwerking door de deelstaten. Op bet
gebied van deze overige vormen van grensoverschrijdende samenwerking
bebben Gewesten en Gemeenschappen een ruime bevoegdheid. Het gaat
daarbij om de bevoegdheid tot het aangaan van betrekkingen en het sluiten
van overeenkomsten met rechtssubjecten die geen staten of met staten gelijk
te stellen rechtssubjecten zijn, wat betreft de aangelegenheden die tot hun
bevoegdheid behoren." Bovendien kunnen deze overheden, gebruilc
makend van door de nationale overheid van Belgie afgesloten verdragen,
medewerking zoeken van buitenlandse overheden in het kader van de
verwezenlijking van het beleid in aan hen opgedragen exclusieve bevoegdhe-

den."
In hoeverre decentrale overheden in Belgie de bevoegdbeid hebben om
samen te werken met decentrale overbeden uit andere landen is Diet geheel
duidelijk. De discussie in Belgie omtrent grensoverschrijdende samenwerking
heeft zich steeds toegespitst op de positie van de federale overbeid, de
Gewesten en de Gemeenschappen. Gelet op het feit dat de genoemde
Belgische overheden goedkeuring bebben gegeven aan de Beneluxovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale
samenwerkingsverbanden of autoriteiten (deze komt verder aan de orde
in hoofdstuk 10) lijken in Belgie voor de deelnarne aan samenwerking door
decentrale overheden geen problemen te bestaan, tenzij sprake is van
samenwerking die het karakter van een verdrag bezit."
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G. Craenen, Belgie en bet buitenland. De nieuwe regeling van de buitenlandse betrekkingen,
in: A. Alen, L.P. Suetens (red.), Het federale Belgie na de vierde staatshervorming,
Brugge

1993, biz. 66.
81 G. Craenen, a.w. 1993, biz. 67.
82 Zie hierover onder andere: J. De Meyer, a.w. 1983, biz. 275.
83 L. Lavrysen, a. w. 1985, biz. 40.
84

Advies van de Raad van State met betrekking totde Benelux-overeenkomst
schrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden
18.01112, biz. 21.

inzake grensoverof autoriteiten, L
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6.3

Nederland

Anders dan in Belgie bevat de Nederlandse Grondwet geen uitdrukkelijke
bepaling omtrent de bevoegdheden tot het aangaan van grensoverschrijdende
samenwerking. Een algemene bepaling draagt het bevorderen van de
ontwikkeling van de internationale rechtsorde op aan de regering (art. 90).
Bovendien vermeldt de Grondwet in art. 91 expliciet dat Nederland slechts
aan verdragen kan worden gebonden na parlementaire goedkeuring. Noch
over buitenlandse betrekkingen, noch ten aanzien van overige vormen van
grensoverschrijdende samenwerking, bevat de Grondwetstekst verdere
aanknopingspunten. Deze aanknopingspunten zijn weI te vinden in de
parlementaire stukken inzake de Grondwetsherziening van 1983.
Tijdens de totstandkomingsprocedure van de Grondwet is als uitgangspunt geformuleerd dat het onderhouden van buitenlandse betrekkingen in
principe thuishoort op het niveau van de nationale overheid. Dit uitgangspunt
is onomstreden maar geeft geen antwoord op de vraag of ook decentrale
overheden tot grensoverschrijdende samenwerking bevoegd zijn. Naar
aanleiding van vragen die daaromtrent in de Eerste Kamer zijn gesteId,
merkte de regering op dat terecht aandacht wordt gevraagd voor samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse streekorganen (hiermee worden
kennelijk decentrale overheden bedoeId). Als voorbeeld van deze samenwerking is daarbij onder andere verwezen naar de Europese kaderovereenkomst
inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen lagere overheden (zie
hoofdstuk 10). De regering achtte decentrale overheden bevoegd tot het
sluiten van grensoverschrijdende overeenkomsten met gebruikmaking van
de modellen die ais bijlagen bij de Europese kaderovereenkomst zijn
gevoegd en met inachtneming van de hiervoor in de verdragen te stellen
bepalingen. De samenwerkingsmodellen in de overeenkomsten vallen Diet
onder het Grondwettelijke begrip 'verdragen'. 85 Tijdens de mondelinge
behandeling in de Eerste kamer is hierop aangevuld dat in dit verband sprake
is van overeenkomsten gesloten in het veriengde van verdragen."
Jans merkt in zijn dissertatie op dat het aanknopen van grensoverschrijdende contacten en autonome grensoverschrijdende samenwerking
door decentrale overheden staatsrechtelijk ongeoorloofd is wanneer dit moet

85 Kamerstukken I, 1980/81,15 049(R 1100), nr. 19, blz. 3 en 4, in: Algebele Grondwetsherziening, eerste lezing, deel Vb Wetgeving en bestuur, buitenlandse betrekkingen, 'sGravenhage 1983, blz. 177 tIm 178. Zie bierover tevens H.H.M. Rondaal, De Nederlandse
verdragspraktijk, 's-Gravenhage 1986, blz. 20.
86 Kamerstukken I, 1980/81, 15 049 (R 1100), mondelinge bebandeling Eerste Kamer d.d.
2 december 1980, biz. 226, in: Algebele grondwetsherziening, a.w. 1983, bIz. 186.
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worden beschouwd als het onderhouden van buitenlandse betrekkingen."
Het gaat bij die betrekkingen immers om onderwerpen die het belang van
de staat betreffen. Als het onderhouden van grensoverschrijdende contacten
slechts belangen van de betrokken decentrale overheden en dus geen
algemene staatsbelangen raakt, is inschakeling van de centrale overheid
niet nodig.

7

Conclusies

In dit hoofdstuk is aan de hand van de beschrijving van de staatsinrichting
van Belgie en Nederland, en de verdeling van bevoegdheden tussen
overheidsorganen, in algemene zin aangegeven welke overheidsorganen
relevant zijn bij de bescherming en het beheer van watersystemen en waar
verschillen tussen Belgie en Nederland aanwezig zijn. Op de specifieke
bevoegdheden van de betreffende overheidsorganen zal bij de behandeling
van het instrumentarium in de volgende hoofdstukken nader worden
ingegaan.

Ten aanzien van de grensoverschrijdende samenwerking is geconstateerd
dat in Belgie en Nederland, gelet op de bestaande bevoegdheidsverdeling,
zowel nationale (federale) overheid, deelstaten als decentrale overheden
belang kunnen hebben bij afstemming en samenwerking over de grens.
Grensoverschrijdende samenwerking kan in de eerste plaats buitenlandse
betrekkingen betreffen. In Nederland behoort deze bevoegdheid toe aan
de rijksoverheid, terwijl in Belgie is sprake van een gedeelde bevoegdheid
tussen federale regering en deelstaten. Overigens behouden deze deelstaten
ook de bevoegdheid tot andere vormen van grensoverschrijdende samenwerking. De mogelijkheid tot het aangaan van grensoverschrijdende samenwerking bestaat ook voor decentrale overheden. Noch in de Nederlandse
Grondwet, noch in de Belgische Grondwet bestaan uitdrukkelijke bezwaren
tegen het aangaan van samenwerking door decentrale overheden aan
weerszijden van de grens. De positie van decentrale overheden is in Belgie
niet uitdrukkelijk geregeld. Vooruitlopend op hoofdstuk 10 kan hieromtrent
echter worden opgemerkt dat in de Europese kaderovereenkomst en een
Benelux-overeenkomst de bevoegdheid tot grensoverschrijdende samenwerking voor deze overheden uitdrukkelijk is opgenomen.

87 I.H. Jans, a.w. 1987, biz. 134.
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In Nederland is, zoals hiervoor is uiteengezet, in het kader van de
Grondwetsherziening uitdrukkelijk ingegaan op de mogelijkbeden van
decentrale overheden tot het aangaan van grensoverschrijdende samenwerking. De bevoegdheid hiertoe is uitdrukkelijk erkend. Decentrale overheden
zijn bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten met gebruikmaking van
de modellen die als bijlagen zijn opgenomen bij de Europese kaderovereenkomst.
De publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening door decentrale overheden
in het kader van grensoverschrijdende samenwerking neemt een bijzondere
plaats in. Deze is, zowel in Belgie als in Nederland, slechts toegestaan als
daarvoor een grondslag in de Grondwet of een verdrag aanwezig is.
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Plannen

1

InIeiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste planstelsels voor de
bescherming en het beheer van watersystemen in Vlaanderen en Nederland.
Innavolging van de Commissie wetgevingsvraagstukken en de Commissie
voor de toetsing van wetgevingsprojecten kan in zijn algemeenheid het
volgende onder een plan worden verstaan: 1
'een samenhangend geheel van op elkaar afgestemde keuzes omtrent door
bestuursorganen te nemen besluiten of te verrichten handelingen, welke ongeJijk
van inhoud kunnen zijn, teneinde een of meer doelstellingen te bereiken'.

Om twee redenen zijn plannen in het kader van dit onderzoek in het
bijzonder van belang. In de eerste plaats kunnen plannen een functie
vervullen wanneer binnen een gebied tegenstrijdige belangen een rol spelen.
Inhet kader van de planprocedure kunnen de tegenstrijdige belangen tegen
elkaar worden afgewogen, waama vervolgens kan worden bepaald hoe de
belangen zich binnen de gebiedsgrenzen tot elkaar verhouden, alsmede hoe
de inrichting en het gebruik van het gebied zoveel mogelijk op de betrokken
belangen kan worden afgestemd. In het eerste hoofdstuk is uiteengezet dat
de beekstroomgebieden in hetBelgisch-Nederlandse grensgebied bij uitstek
gebieden zijn waar diverse, vaak tegenstrijdige, belangen een rol spelen.
Daarbij gaat het niet aileen om gebruiksbelangen, maar ook om het milieuen natuurbelang als zodanig.
De betekenis van plannen strekt echter verder dan de functie van
afwegingskader. Door middel van een plan wordt tevens inzicht gegeven
in de door het bevoegde bestuursorgaan voorgestane ontwikkeling van een
gebied. Zo zal bijvoorbeeld bij de beeksystemen in het grensgebied van
belang zijn of bescherming van natuurwaarden dan wel bescherming van

Commissie Wetgevingsvraagstukken, Orde in de regelgeving, 's-Gravenhage 1985, biz.
29, Commissie voor de toetsing van Wetgevingsprojecten, Onnodig belastende plan- en
informatieverplichtingen, 's-Gravenhage 1993, biz. 2. Zie ook: art. la van de Aanwijzingen
betreffende de terughoudendheid met planverplichtingen en planprocedures gericht tot lagere
overheden, in: C. Borman, Aanwijzingen voor de regelgeving, Zwolle 1993.
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gebruiksbelangen prioriteit zal krijgen in het beleid. Tegen de achtergrond
van de als uitgangspunt geformuleerde stroomgebiedenbenadering is het
beleid aan beide zijden van de landsgrenzen relevant. Van belang is immers
ofbeleidsontwikkelingen aan weerszijden van de grens op elkaar aansluiten
dan wel elkaar juist tegenwerken.
De ontwikkeling van het gebiedenbeleid in plannen heeft consequenties
voor de betrokken belangen binnen een gebied. Met het oog daarop spelen
procedurele waarborgen, waarmee wordt veilig gesteld dat de belangen
een plaats krijgen bij de afwegingen tijdens de planprocedure, een rol. Bij
deze procedurele waarborgen gaat het mij met name om de in hoofdstuk
3 van dit onderzoek aangegeven elementen van het toetsingskader.
Inhet vervolg van dit hoofdstuk zal nog blijken dat plannen een belangrijk
instrument vormen bij de formulering van het beleid en de uitvoeringsmaatregelen ten behoeve van bescherming en beheer van watersystemen. De
hoeveelheid relevante plannen bergt het gevaar in zich van een brij aan
documenten, als gevolg waarvan een onoverzichtelijk geheel kan ontstaan
dat eerder ten nadele dan ten gunste van bescherming en beheer werkt.
Om deze reden zal worden toegelicht wat de betekenis is van de planstelsels
binnen het kader van dit onderzoek en hoe de verschillende plannen zich
tot elkaar verhouden.
Naast de hoeveelheid plannen is een tweede complicerende factor gelegen
in de verschillende juridische betekenis en informatiewaarde van plannen.
Achter de in het begin van deze paragraaf opgenomen begripsomschrijving
gaat namelijk een scala aan planvorrnen schuil.
Tenslotte moet in het oog worden gehouden dat plannen in verschillende
fasen van bescherming en beheer een rol spelen. Het is goed om dit vooraf
te signaleren. Daarbij wil ik ook reeds verwijzen naar hoofdstuk 11 waar,
aan de hand van drie fasen van bescherming en beheer, nog eens heel
specifiek de betekenis van de verschillende instrumenten, waaronder de
diverse planvormen, wordt aangegeven.
Om enigszins duidelijkheid te verschaffen over de categorieen van plannen
die in dit hoofdstuk aan de orde komen, zal in paragraaf 2 in vogelvlucht
een aantal relevante begrippen de revue passeren.
Inparagraaf 3 komt de besluitvorming op internationaal niveau aan de
orde die van invloed is op de planstelsels. Vervolgens zal in de paragrafen
4 en 5 worden ingegaan op planstelsels die de bescherming en het beheer
van waterhuishoudkundige systemen in respectievelijk Vlaanderen en
Nederland betreffen. Deze planstelsels zijn primair van belang aangezien
80
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de watersysteembenadering vanuit het perspectiefvan de waterhuishouding
moet worden benaderd.? De mogelijkbeden tot afstemming van deze plannen
worden in paragraaf 6 besproken.
Naast de plannen op het terre in van de waterhuishouding kan ook vanuit
het perspectief van het milieubeheer, de ruimtelijke ordening en inrichting
en het natuurbeheer een bijdrage aan bescherming en beheer van watersystemen worden geleverd. De relevante planstelsels in Vlaanderen en Nederland
komen aan de orde in de paragrafen 7 en 8. Bet hoofdstuk wordt in
paragraaf 9 afgesloten met conclusies. Daarbij worden de in paragraaf 6
geformuleerde afstemmingsmogelijkbeden voor de planstelsels op het terrein
van de waterhuishouding gecombineerd met de perspectieven voor
afstemming van de in de zevende en achtste paragraaf besproken plannen
die de relevante omgeving betreffen.

2

BegripsbepaUng

Zoals in het voorafgaande is opgemerkt verschillen plannen onder andere
naar juridische betekenis en informatiewaarde. Aan de hand van een aantal
begrippen kan het onderscheid tussen plannen worden verduidelijkt.
Inde eerste plaats kunnen informatieve plannen worden genoemd. Hierin
worden ontwikkelingen systematisch beschreven en worden globale
toekomstbeelden geformuleerd. Ben informatief plan biedt aan derden de
mogelijkbeid om rekening te houden met de beschreven ontwikkelingen
zonder dat sprake is van juridische binding aan het plan.' Vanuit juridisch
perspectief is de betekenis van deze plannen dus gering.
Ten tweede kan een plan strategisch van aard zijn. In strategische
plannen worden globale beleidslijnen uiteengezet, evenals de beoogde
resultaten en de middelen waarmee deze dienen te worden gerealiseerd.
In deze plannen kunnen indicatieve en normatieve elementen worden
aangetroffen. Indicatieve elementen kunnen worden omschreven als een

2
3

Zie ook paragraaf 2 van hoofdstuk 2.
RARO, Planning met recht en rede. Beschouwingen over de ontwikkelingen tussen planning
en recht, 's-Gravenhage
1985, biz. 42, H. Bocken, P. Verbeek (red.), Voorontwerp van
kaderdecreet milieuhygiene Volume I, Verslag van de werk:zaamheden van de Interuniversitaire Commissie tot herziening van het milieurecht, Colloquium van 2 en 3 december 1991,
Gent, Deel I, Boek II, Titel I, toelichting biz. 14, H.I.A.M.
van Geest, Plannen in het
bestuursrecht,
Zwolle 1989, biz. 32, H.D. van Wijk, W. Konijnenbelt, Hoofdstukken van
administratief recht, achtste druk bewerkt door W. Konijnenbelt en R.M. van Male, Utrecht
1993, biz. 284.
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samenstel van beleidsvoomemens zonder dat het planopstellende bestuursorgaan zich daarmee reeds verbindt tot specifieke uitvoeringsmaatregelen."
De indicatieve bepalingen roepen geen rechtstreekse rechtsgevolgen in het
leven voor derden, hooguit indirecte rechtsgevolgen.' Voor rechtstreekse
rechtsgevolgen zijn uitvoeringshandelingen dan wel uitvoeringsbesluiten
nodig." Naast indicatieve elementen kunnen strategische plannen tevens
normatieve elementen bevatten. Oit normatieve karakter komt tot uitdrukking
in besluiten die de overheid enlof natuurlijke- en rechtspersonen in het
rechts- of feitelijk handelen verbinden.?
Als laatste categorie kunnen operationele plannen worden vermeld. Deze
plannen zijn direct op uitvoering gericht en geven veelal een concrete
omschrijving van maatregelen en het tijdpad voor de uitvoering daarvan.
Van Wijk/Konijnenbelt spreken in dit verband dan ook van actieplannen.!
Een operationeel plan kan zowel indicatieve als normatieve elementen
bevatten.

3

Internationaal kader

In internationaal verband bestaat weinig aandacht voor de juridische
betekenis van plannen bij gebiedsbescherming. Andere juridische instrumenten, zoals milieu-effectrapportage en vergunningverlening, hebben verhoudingsgewijs meer in de belangstelling gestaan. De enige organisatie die
veel energie heeft gestoken in plannen als instrument, en dan met name
vanuit grensoverschrijdend perspectief, is de Benelux geweest. Deze
inspanningen hebben zich geconcentreerd op het terrein van de ruimtelijke
ordening. De afstemming van ruimtelijk beleid tussen de Benelux-landen
heeft aandacht gekregen tijdens de derde Benelux-regeringsconferentie in
1975.9 De wijze waarop de afstemming tussen de landen zou moeten
plaatsvinden is uitgewerkt in een beschikking en een aanbeveling.'?

4
5
6
7
8
9

H.D. van Wijk, W. Konijnenbelt, a.w. 1993, biz. 284.
H.J.A.M. van Geest, a.w. 1989, biz. 32.
RARO, a.w. 1985, biz. 42, H. Bocken, P, Verbeek (red.), a.w. 1991, biz. 14.
RARO, a.w. 1985, biz. 42, H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz. 15.
H.D. van Wijk, w. Konijnenbelt, a.w. 1993, biz. 284.
VgI. Besluiten van de derde Benelux-regeringsconferentie gebouden op 20 en 21 oktober
1975. Opgenomen in: Basisteksten Benelux, ministeriele beschikkingen, biz. 1986 e.v.
10 De juridische betekenis van beschikkingen en aanbevelingen kan worden afgeleid nit art.
19 van bet Benelux-verdrag. Beschlkkingen zijn bindend voor de partijen die bet verdrag
bebben gesloten. Aanbevelingen binden de verdragspartijen niet recbtstreeks. Evenals dat
in boofdstuk 3 ten aanzien van de OESO-aanbevelingen is opgemerkt, vloeit uit bet
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Inde eerste plaats is de bescbikking inzake de coordinatie van de streeken gewestplannen in de Benelux-grensgebieden van belang." In artikel
1, eerste en tweede lid van deze beschilcking wordt bepaald dat bij de
voorbereiding van streek- en gewestplannen in Nederland, waarvan de
inhoud van dezelfde aard is als plannen in Belgie en omgekeerd, voor de
vaststelling van het plan overleg zal worden gevoerd met de bevoegde
autoriteiten aan de andere zijde van de nationale grens. Dit overleg vindt
plaats in regionale sub-commissies van de bijzondere commissie voor de
ruimtelijke ordening van de BEU (Benelux Economische Unie). Naast deze
bescbikking is door het comite van ministers in november 1986 een
aanbeveling opgesteld omtrent beleidsaanbevelingen van de Benelux Globale
structuurschets voor de ruimtelijke ordening." Voor wat de relatie tussen
ruimtelijke ordening en waterbeheer betreft wordt daarin aanbevolen om
het ruimtelijk beleid te hanteren a1s afwegings-, toetsings- en integratiekader
voor de ruimtelijke inpassing van de watervoorziening en de eisen van het
kwantitatief en kwalitatief waterbeheer. 13
Hennekam merkt op dat deze afstemmingsmogelijkheden voor de
afstemming van het ruimtelijk beleid van de Benelux-landen tot nu toe
weinig resultaat hebben opgeleverd." Een uitzondering hierop vormt de
Globale structuurschets waar de hiervoor genoemde aanbeveling betrekking
op heeft. Dit betreft een indicatieve schets waarin een aantal hoofdlijnen
van de ruimtelijke ordening globaal is weergegeven. Het doel van de
structuurschets is om ruimtelijke vraagstukken, die niet in het kader van
nationale ruimtelijke plannen kunnen worden aangepakt, in overweging
te nemen. IS Tegen de achtergrond van deze structuurschets is in 1990 voor
het Centraal Benelux middengebied een uitwerkingsplan opgesteld. Dit plan
heeft het karakter van een aanbeveling en is opgesteld om een aantal
ruimtelijke knelpunten het hoofd te bieden. Hoewel het juridische karakter
van een aanbeveling impliceert dat daaruit voor de lidstaten geen verplichtingen voortvloeien, is met name de structuurschets niet zonder betekenis

onderschrijven van aanbevelingen wei een politiek 'commitment' voort.
11 Beschikking van bet comite van ministers van 13 mei 1974 inzake de coordinatie van de
streek- en gewestpiannen in de Benelux-grensgebiedenM (74) 12. Opgenomen in: Basisteksten
Benelux, ministeriele bescbikkingen, biz. 1897.
12 Aanbeveling van bet comite van ministers van 25 november 1986 met betrekking tot de
beleidsaanbevelingen van de Benelux globale structuurscbets voor de ruimtelijke ordening
M (86) 14. Opgenomen in: Basisteksten Benelux, ministeriele beschikkingen, biz. 2724.
13 Aanbeveling 3.e.
14 B. Hennekam, Verleden, beden, toekomst van de Benelux-samenwerking in de ruimtelijke
ordening, Benelux Dossier 1993, Dr. I, biz. 13.
15 B. Hennekam, a.w. 1993, biz. 18 tIm 19.

83

Hoofdstuk 5

geweest. Met name vanwege het ontbreken van ruimtelijke beleidsplannen
in Vlaanderen heeft de schets een rol gespeeld in het kader van een aantal
grensoverschrijdende projecten." In paragraaf 9 zal op de betekenis van
de hier besproken Benelux-beschikking en aanbeveling worden teruggekomen
bij de beoordeling van mogelijkbeden tot afstemming van ruimtelijke
ordeningsplannen in Vlaanderen en Nederland.

4

Planbevoegdheden met betrekking tot waterhuishoudkundige
systemen in Vlaanderen

4.1

Algemeen

In het licht van het materiele dee I van het toetsingskader, zoals dat in
hoofdstuk 2 is geformuleerd, is het van belang in hoeverre planstelsels
aansluiten bij het perspectief van de waterhuishouding. Ten aanzien van
de plannen op het terrein van het waterbeheer in Vlaanderen moet worden
geconstateerd dat de waterhuishouding als invalshoek nog geen ingang heeft
gevonden. De huidige wetgeving voorziet uitsluitend in sectorale plannen
die de oppervlaktewaterkwaliteit betreffen. Deze komen in paragraaf 4.2
aan de orde. In de praktijk worden ook Bijzondere waterbeheersingsplannen
(waterkwantiteit) en Totale rioleringsplannen opgesteld, maar deze berusten
niet op een wettelijke grondslag en worden hier niet verder besproken.
Inmiddels kunnen op een aantal fronten ontwikkelingen worden gesignaleerd
die in de richting gaan van een benadering van het waterbeheer vanuit
waterhuishoudkundig perspectief.
In de eerste plaats kan in dat verband worden gewezen op de brochure
'Rivierbekkenbeleid in Vlaanderen' waarin enerzijds wordt gepleit voor
integratie binnen de waterhuishouding en anderzijds voor een versterkte
relatie met de relevante omgeving."
Ook vanuit de Vlaamse landmaatschappij wordt erop aangedrongen om
het waterbeheer vanuit de samenhangen binnen de waterhuishouding te
benaderen, met name vanwege het feit dat water als ren van de belangrijkste
dragers van het landelijk gebied moet worden aangemerkt. Ben planmatige

16 Zie over de plannen in het kader van de ruimtelijkeordening in Vlaanderen paragraaf 7.3.2
van dit hoofdstuk.
17 Rivierbekkenbeleid in Vlaanderen, Ministerie van de Viaamse Gemeenschap, Departement
Leefmi1ieu en Infrastructuur, Administratie milieu, naruur en landinrichting, Bestuur algemeen
milieubeleid, biz. 6.
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benadering vanuitde samenhangen tussen oppervlaktewater en grondwater,
zowel wat de kwantiteits- als kwaliteitsaspecten betreft, is dan ook wenselijk."
De genoemde ontwikkelingen hebben begin 1994 een vervolg gekregen
in een aantal voorstellen van de Commissie Bocken. Deze interuniversitaire
commissie is sinds enige jaren werkzaam aan de voorbereiding van een
algemene herziening van de Vlaamse milieuwetgeving (in de vorm van een
voorontwerp Kaderdecreet milieuhygiene). Een van de voorstellen van de
Commissie Bocken betreft de gedeeltelijke herziening van het instrumentarium op het terrein van het waterbeheer tegen de achtergrond van het integraal
waterbeheer." Door de Commissie wordt onder andere een wijziging van
het planstelsel voorgesteld. De Vlaamse regering heeft deze voorstellen
inmiddels uitgewerkt in een voorontwerp van decreet. 20 Zowel de
voorstellen van de Commissie Bocken als het voorontwerp van de Vlaarnse
regering komen aan de orde in paragraaf 4.3.
4.2

Wet oppervlaktewateren"

4.2.1

Planstelsel: algemene waterzuiveringsprogramma

'S22

In art. 32 quater van de Wet oppervlaktewateren is een opdracht geformuleerd aan de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) tot het opstellen van
Algemene waterzuiveringsprogramma's (AWP) op alle niveaus voor het
Vlaamse Gewest, alsmede hetjaarlijks opstellen van investeringsprogramrna's voor de zuivering van het afvalwater uit de openbare riolen. Ret gaat
hierbij, zoals in paragraaf 4.1 al werd aangegeven, uitsluitend om de
oppervlaktewaterkwaliteit. Buiten art. 32 quater bevat de wet geen nadere
omlijning van de planbevoegdheid. Ais gevolg daarvan is onder andere

18 Toespraak R. de Paepe, inspecteur-generaal van de Vlaamse landmaatschappij, biz. 8
(informatie VLM)
19 W. Lambrechts, F. Martens, m.m. v. F. Maddens (rapporteurs), Voorontwerp Kaderdecreet
Milieuhygiene, Il, Sectoraal beleid, Deel 10 Water, Voorontwerp 4 januari 1994.
20 Voorontwerp van decreet betreffende het rivierbekkenbeleid en de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging, Brussel 1994. Zie over dit voorontwerp ook
hoofdstuk 4 van dit onderzoek.
21 Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging,
B.S. 1 mei 1971.
22 Bij de beschrijving van de Algemene waterzuiveringsprogramma's is onder andere gebruik
gemaakt van informatie afkomstig van F. Maddens, voormalig medewerkster van het Instituut
voor Milieurecht KU Leuven, nu advocaat bij Puelinckx, Schiltz, Linden, GroJig te
Antwerpen.
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onduidelijk welke belangen in het kader van de planprocedure tegen elkaar
moeten worden afgewogen.
Bij AWP's wordt een onderscheid gemaakt in drie niveaus.
In de eerste plaats wordt een AWP opgesteld dat betrekking heeft op
aIle oppervlaktewateren van het Vlaamse Gewest (AWP-l). Hierin wordt
een overzicht van de oppervlaktewaterkwaliteit en van aanwezige rioolwaterzuiveringsinstallaties opgenomen. Dit overzicht wordt gegeven aan de hand
van resultaten van metingen van de waterkwaliteit. Daarnaast worden in
het programma de algemene kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd en wordt
globaal het emissiebeleid uiteengezet."
Een soortgelijk overzicht wordt in het AWP-2 opgenomen voor 45 deelstroombekkens. Hierin komen meer in detail de stand van zaken ten aanzien
van de waterkwaliteit, de uitgevoerde waterzuiveringsprojecten en de
vervuilingsbronnen aan de orde. Daarnaast worden bestaande drinkwaterwingebieden aangeduid en worden de zuiveringsgebieden voor het AWP- 3
aangewezen. Gebieden die bij het nemen van maatregelen prioriteithebben,
worden expliciet vermeld."
Het programma op het niveau van de zuiveringsgebieden (AWP-3) is
het meest gedetailleerd." Alle aspecten die verband houden met de
oppervlaktewaterkwaliteit in verband met het ecologisch evenwicht, worden
hierin aan de orde gesteld. Ook een aanduiding van de vervuilingsbronnen
en de infrastructuur van rioleringen maken hiervan deel uit. In het AWP-3
worden saneringsmaatregelen geformuleerd insamenhang met de milieukwaliteitseisen die op dat moment in zijn algemeenheid of voor bepaalde
gebieden gelden.
Algemene waterzuiveringsprogramma' s zijn indicatief van aard en hebben
als gevolg daarvan geen directe rechtsgevolgen voor natuurlijke- en
rechtspersonen en voor andere overheden. Zoals in hoofdstuk 7 nog aan
de orde zal komen vormen de programma's wel een onderdeel van het
toetsingskader voor milieuvergunningen, nameUjkvoorzover deze betrekking

23

Zie over de algemene waterzuiveringsprogramma's: Oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer,Water
nr. 50, jan.lfebr. 1990, biz. 66 e.v., H. Bocken en P. Verbeek (red.), a.w. IQ91, biz. 5
tIm 6.
24 H. Bocken en P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz. 6 en Oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer
a.w. 1990, biz. 66 tIm 67.
25 Onder zuiveriogsgebieden wordt verstaan: Gemeenten en/of gedeelten van gemeenten
aangesloten of aan te sluiten op reo zuiveringsinstallatie. Zie hierover: H. Bocken, P. Verbeek
(red.), a.w. 1991, biz. 6.
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hebben op lozingen in oppervlaktewateren.f
daarvan dus weI indirecte rechtsgevolgen.
4.2.2

AWP's hebben als gevolg

Procedurele waarborgen bij de vaststelling van AWP's

In de wet is niet aangegeven volgens welke procedure een AWP moet
worden voorbereid." Ook inspraakmogelijkheden en officiele bekendmakingsverplichtingen zijn in de wet niet opgenomen." Opgemerkt kan
worden dat AWP's wel openbaar zijn op grond van het Decreet betreffende
de openbaarheid van bestuursdocumenten in de diensten en instellingen van
de VIaamse regering. Op basis van deze bepalingen is voor een ieder
(kosteloos) inzage mogelijk in de programma's." Voor het overige zijn
geen van de in hoofdstuk 3 van dit onderzoek geformuleerde procedurele
waarborgen geregeld.
4.3

Voorstellen Commissie Bocken: juridiscb instrumentarium voor
integraal waterbeheer

4.3.1

Planstelsel: bekkenrapporten en bekkenbeleidsplannen

In de voorstellen van de Commissie Bocken (verder: Commissievoorstel)
en het voorontwerp decreet van de Vlaamse regering (verder: voorontwerp)
wordt voor het eerst integraal waterbeheer ais uitgangspunt voor het
juridisch instrumentarium geformuleerd. Daarbij worden bekkenrapporten
en bekkenbeleidsplannen geintroduceerd.
Bekkenrapporten hebben als doel om inzicht te verschaffen in de toestand
van het betreffende rivierbekken en het ten aanzien daarvan gevoerde
beleid." Als zodanig kunnen deze dan ook worden gezien als een
uitwerking van het in hoofdstuk 3 besproken beginsel van actieve openbaarheid."
Vanuit beleidsmatig perspectief zijn de bekkenbeleidsplannen belangrijker
dan de rapporten. Inbekkenbeleidsplannen moeten door de Vlaamse regering

26
27
28
29
30

M. Boes, Recente ontwikkelingen inzake milieuvergunningen,
in: C. Billiet (red.), Recente
ontwikkelingen inzake milieuvergunningen,
Brugge 1993, biz. 11.
H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz. 21.
M. Boes, a.w. 1993, biz. 11.
Decreet van 23 oktober 1991, B.S. 27 november 1991.
Een bekkenrapport
moet tweejaarlijks worden opgesteld (art. 20, § 2 Commissievoorstel

31

en art. 23, § 1 van bet voorontwerp).
Zie boofdstuk 3 van dit onderzoek.
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de boofdlijnen van bet rivierbekkenbeleid worden uiteengezet. Ret
belangrijkste planonderdeel is het actieplan. In bet Commissievoorstel wordt
de inhoud van dit actieplan beperkt tot de kwaliteitsdoelstellingen voor
oppervlaktewateren en grondwater en de maatregelen en middelen om de
doelstellingen te verwezenlijken. Ook moet worden aangegeven wat de
financiele, economiscbe en ruimtelijke gevolgen zijn van bet voorgestelde
beleid." Opvallend is dat in bet voorontwerp van de regering, in aanvulling
op de kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater en grondwater, tevens
de formulering van de kwantitatieve bebeersdoelstellingen endoelstellingen
van natuurbeboud in bet actieplan verplicbt wordt gesteld." In bet
Commissievoorstel zijn de genoemde onderwerpen wel een onderdeel van
bet bekkenbeleidsplan, maar vormen deze geen verplicbt element van bet

actieplan."
Zowel de Commissie Bocken als de Vlaamse regering bebben de
juridiscbe betekenis van bet actieplan nader uitgewerkt. In beginsel zijn
de bepalingen uit bet actieplan verbindend, tenzij anders is aangegeven.
In die gevallen zijn de bepalingen indicatief. De juridiscbe betekenis van
verbindende bepalingen boudt in dat aIleen om gewicbtige en dringende
redenen afwijking mogelijk is." De afwijking moet beboorlijk worden
gemotiveerd." Ret Commissievoorstel voorziet tevens in binding van
provincies en gemeenten aan bet bekkenbeleidsplan bij de uitvoering van
medebewindstaken." Zoals later in dit boofdstuk nog zal blijken is hier
aansluiting gezocbt bij de, eveneens van de Commissie Bocken afkomstige,
voorstellen voor milieubeleidsplannen. Deze milieubeleidsplannen vormen
tevens bet kader voor de bekkenbeleidsplannen." Dit betekent dat de
inhoud van de bekkenbeleidsplannen door bet milieubeleid zal worden
bemvloed. Ret primaat van bet milieubeleidsplan blijkt ook uit bet feit dat
de bepalingen in een bekkenbeleidsplan, die strijdig zijn met een milieubeleidsplan van latere datum, bun geldigheid verliezen." In paragraaf 5 zal
nog blijken dat de verbouding tussen plannen op bet terrein van bet
waterbebeer en milieubebeer in Nederland op andere wijze is geregeld.

32
33
34
35

36
37
38
39
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An. 24, § 2 Commissievoorstel.
An. 26, § 2 voorontwerp.
Zie hierover art. 19, § 2 Commissievoorstel.
Het Commissievoorstel geeft tevens aan dar van indicatieve bepalingen kan worden afgeweken
als daartoe redenen zijn. An. 28, § 1 Commissievoorstel jo. art. 12 Titel Milieuplanning.
Zie daarover ook par. 7.2.
An. 28, § 1 Commissievoorstel en 28, § 2 voorontwerp.
Dit is in het voorontwerp van de Vlaamse regering niet overgenomen.
Zie: art. 19, § 1 Commissievoorstel en art. 22, § 1 voorontwerp.
An. 28, § 3 Commissievoorstel en art. 28, § 3 voorontwerp.
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4.3.2

Procedurele waarborgen bij de vaststelling van bekkenrapporten
en bekkenbeleidsplannen

Ten opzichte van de in de Wet oppervlaktewateren opgenomen regeling
met betrekking tot de AWP's, betekenen de bepalingen in het Commissievoorstel en het voorontwerp een belangrijke stap voorwaarts op het gebied
van de procedurele waarborgen. De planprocedure krijgt in de voorstellen
het karakter van open planning. Dit betekent dat door de VMM de meest
belanghebbende overheidsorganen, instellingen en privaatrechtelijke
organisaties bij het ontwerpen van het plan worden betrokken." Een
soortgelijke bepaling is opgenomen voor de voorbereiding van de
bekkenrapporten."
Behalve de voorbereiding van het ontwerp-plan in samenspraak met
andere overheden en maatschappelijke organisaties is voor dit onderzoek
de inspraakmogelijkheid tijdens de bekkenbeleidsplan-procedure van belang.
Het ontwerp-plan wordt daartoe gedurende drie maanden ter inzage gelegd
bij de gemeenten. Via publikatie in nieuwsbladen en de aankondiging op
radio en televisie wordt zo breed mogelijk kennis gegeven van het ontwerpplan." Iedereen kan tijdens deze periode schriftelijk opmerkingen over
het ontwerp indienen." De bekkencomite's kunnen over het ontwerp-plan
adviseren." Aangezien in de comites de waterbeheerders vertegenwoordigd zijn, vervullen deze een belangrijke adviserende functie.
De opmerkingen en adviezen worden door de VMM onderzocht en
kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerp-plan." De Vlaamse regering
stelt het definitieve plan vast bij met redenen omkleed besluit, waarbij wordt
aangegeven op welke wijze opmerkingen en adviezen bij de planvorming
zijn betrokken." Een eenmaal vastgesteld bekkenbeleidsplan wordt bij

40

41
42

Art. 25, § 3 Commissievoorstel.

In het door de Vlaamse regering opgestelde voorontwerp
is deze bepaling niet overgenomen. Daarin vindt de voorbereiding van het ontwerp plaats
in onderlinge samenwerking tussen functionele werkgroepen van het bekkencomite, in overleg
met de functioneel bevoegde administraties en instellingen (art. 26, § 3 voorontwerp).
Zie art. 22, § 3 Commissievoorstel
en de gelijkluidende bepaling in art. 24, § 3 van het
voorontwerp.
In de voorstellen van de Commissie Bocken is de Vlaamse regering
kennisgeving (art. 26, § 2). Het door de regering opgestelde voorontwerp

belast met de
decreet legt de

taak op aan de VMM (art. 27, § 2).
43

Zie over de inspraakmogelijlcheid:

44
45
46

voorontwerp.
Art. 26, § 4 Commissievoorstel
Art. 27, § 1 Commissievoorstel
Art. 27, § 2 Commissievoorstel

art. 26, § 2 en 3 Commissievoorstel

en art. 27, § 2

en art. 27, § 4 voorontwerp.
en art. 27, § 4 voorontwerp.
en art. 27, § 5 voorontwerp.
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uittreksel bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het ligt tevens ter
inzage bij de betrokken gemeenten en provincies."
Als gevolg van deze bepalingen wordt niet alleen de betrokkenheid bij
de voorbereiding van het plan, maar ook de mogelijkheid tot kennisneming
van de planinhoud aanzienlijk uitgebreid ten opzichte van de op dit moment
bestaande situatie. In het licht van het in hoofdstuk 3 van dit onderzoek
als rode draad geformuleerde toetsingskader, zijn deze ontwikkelingen dan
ook van belang. In paragraaf 6 zal dit worden toegelicht met het oog op
grensoverschrijdende afstemmingsmogelijkheden.

5

Planbevoegdheden met betrekking tot waterhuishoudkundige
systemen in Nederland

5.1

Algemeen

Anders dan in Vlaanderen is in Nederland op het terrein van het waterbeheer
reeds beginjaren tachtig een ontwikkeling in gang gezet in de richting van
waterbeleid dat het gehele terrein van de waterhuishouding omvat. Deze
ontwikkeling heeft uiteindelijk geleid tot de totstandkoming van de Wet
op de waterhuishouding (WWh).48
Voor dit hoofdstuk is met name het in deze wet opgenomen planstelsel
van belang. Dit planstelsel, en de daarbij voorziene procedurele waarborgen,
worden in de nu volgende twee deelparagrafen behandeld. Daarbij wordt
tevens ingegaan op de verhouding van waterhuishoudingsplannen tot andere
planstelsels, met name op het terrein van het milieubeheer en de ruimtelijke
ordening.

5.2

Wet op de waterhuishouding

5.2.1

Planstelsel: beleidsplannen en beheersplannen

De reikwijdte van het planstelsel van de Wwh hangt samen met de doelstelling van de wet. 49In de eerste plaats wordt beoogd om een samenhangend
beleid en beheer te bevorderen met betrekking tot de waterhuishouding in
haar geheel. Onder de waterhuishouding worden oppervlaktewater en
47 Art. 27, § 4 Commissievoorstel en art. 28, § 4 voorontwerp.
48 Wet van 14 juni 1989, Stb. 285, houdende regelen inzake de waterhuishouding.
49 Zie over de reikwijdte van de wet: H. Teeuwen, De planstructuur van de Wet op de
waterhuishouding, Waterschapsbelangen 1990, nr. 16, biz. 547.
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grondwater begrepen, zowel wat de kwantiteits- als de kwaliteitsaspecten
betreft. so Daarnaast moet via het planstelsel de exteme afstemming met
het milieubeheer en de ruimtelijke ordening worden vormgegeven."
Ret planstelsel sluit daarmee goed aan bij het perspectief van het
waterhuishoudkundig systeem als belangrijkste onderdeel van het watersysteem. Bovendien is in verband met het in hoofdstuk 2 geformuleerde
aandachtspunt van het belangenkader relevant, dat alle bij de waterhuishouding betrokken belangen tijdens de planprocedure moeten worden
afgewogen. Dit betekent dat niet alleen de belangen die rechtstreeks zijn
verbonden met bepaalde gebruiksfuncties moeten worden afgewogen, maar
tevens het natuur- en milieubelang van de waterhuishoudkundige systemen
als zodanig.
Ret waterhuishoudkundig beleid staat niet op zichzelf maar heeft vooral
verbindingen met het milieubeleid. Zo vormt het kwaliteitsaspect van zowel
oppervlaktewater als grondwater tevens een onderdeel van de milieukwaliteit. Als zodanig is dan ook sprake van een directe samenhang met
milieubeleidsplannen op basis van de Wet milieubeheer (Wm) die verderop
in dit hoofdstuk aan de orde komen. Voor de oppervlaktewaterkwaliteit
betekent dit dat de waterhuishoudkundige aspecten worden geregeld in de
plannen op basis van de Wwh. Kwaliteitsaspecten van oppervlaktewater
worden zowel in de milieubeleidsplannen als in de waterhuishoudingsplannen
geregeld. Bij de grondwaterkwaliteit is sprake van een soortgelijke overlap.
Daarbij ligt in plannen op grond van de Wwh de nadruk op de kwaliteit
van het grondwater, voorzover deze door infIltratie en verplaatsing van
grondwater wordt belnvloed.f
De Wwh kent twee soorten plannen. In de eerste plaats de indicatieve,
strategische plannen die zowel op rijks- als provinciaal niveau moeten
worden opgesteld. Ten tweede voorziet de wet in operationele beheersplannen die door de betrokken waterbeheerders moeten worden vastgesteld.
Dit kunnen rijk en provincie zijn, maar ook gemeenten of waterschappen
met een beheerstaak. In het grensgebied dat in dit onderzoek centraal staat
zijn de waterschappen de bevoegde waterbeheerders. Bij de beheersplannen
kunnen drie varianten worden onderscheiden. Atbankelijk van de beheerssituatie kan sprake zijn van een kwaliteitsbeheersplan, een kwantiteitsbeheers50
51
52

Zie ook paragraaf 4.2 van hoofdstuk 1 van dit onderzoek.
Zie: H.J.M. Havekes, W.G.M. Heldens, De Wet op de waterhuishouding, lntegraal
waterbeheer injuridisch perspectief, Lelystad 1990, biz. 13.
H.J.M. Havekes, W.G.M. Heldens, a.w. 1990, biz. 55.
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plan, of van een plan waarin beide aspecten zijn ondergebracht, een
zogenaamd integraal beheersplan.P Met het oog op de samenhangen binnen
watersystemen verdient een integraal beheersplan de voorkeur.
De rijksnota waterhuishouding bevat als strategisch plan de hoofdlijnen
van het ten aanzien van de landelijke waterhuishouding te voeren beleid."
Welke die hoofdlijnen zijn, wordt aangegeven in art. 3, tweede lid onder
a Wwh. Het gaat met name om de functietoekenning aan rijkswateren
(waterhuishoudkundig hoofdsysteem). Daarbij kunnen tevens aanwijzingen
worden gegeven voor de verdere bepaling van de functies van (regionale)
waterhuishoudkundige systemen. Ten aanzien van de aangewezen functies
kan de gewenste ontwikkeling, werking en bescherming worden aangegeven
evenals de algemene aard en omvang van voorzieningen en maatregelen
die met het oog daarop noodzakelijk zijn." Het in de rijksnota geformuleerde beleid zal ook voor regionale wateren van belang zijn. Met een aantal
voorbeelden uit de Derde nota waterhuishouding kan dit worden toegelicht. 56 In de eerste plaats omvat deze nota het beleid inzake de internationale samenwerking bij de bescherming van grensoverschrijdende regionale
watersystemen. Het streven is erop gericht om in de geest van goed
nabuurschap tot gezamenlijke oplossingen te komen voor gemeenschappelijke
problemen aan weerszijden van de grens. Het accent is daarbij ten opzichte
van eerdere plannen verschoven van de kwantiteit en aangelegenheden van
beheer en onderhoud in de richting van het waterkwaliteitsbeleid. Daarbij
moeten initiatieven worden genomen om het gehele stroomgebied van
grensoverschrijdende wateren in een beheersplan te betrekken. 57 Daarnaast
wordt als maatregel tegen verdroging in natuurgebieden onder andere het
herstel van de vrije meandering van beken voorgesteld."
Meer toegesneden op de regionale waterhuishoudkundige situatie is het
provinciaal waterhuishoudingspian. Hierin komen de hoofdlijnen van het
binnen de provincie te voeren beleid betreffende de waterhuishouding aan

53 Van de beheersplanverplichting voor regionale beheerders kan door de provincie een
vrijstelling worden verleend.
54 Art. 3 Wwh. De rijksnota wordt in beginsel eenrnaal in de vier jaar vastgesteld.
55 Deze maatregelen en voorzieningen worden uitgewerkt in het beheersplan voor de rijkswateren
dat in het kader van dit onderzoek echter minder relevant is.
56 De Derde nota waterhuishouding (Kamerstukken II, 1988/89,21250, DTS. I en 2) is reeds
v66r de inwerkingtreding van de Wwh opgesteld, maar de inhoud van deze nota is
vergelijkbaar met de in de Wwh opgenomen bepalingen over de inhoud van de rijksnota.
57 Kamerstukken II, 1988/89,21 250, DTS. 1 en 2, biz. 272.
58 Kamerstukken II, 1988/89, 21 250, nrs, 1 en 2, biz. 232.
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de orde, alsmede het grondwaterbebeer waarvoor de provincie de eerst
verantwoordelijke is. 59
Evenals de rijksnota is ook het provinciaal waterhuisboudingsplan
primair gericht op functieaanwijzing en het formuleren van doelstellingen
ter verwezenlijking van de aangewezen functies. Daarbij wordt uitgegaan
van een analyse van de bestaande waterbuisboudkundige situatie. Van daaruit
worden in zijn algemeenbeid de voorzieningen en maatregelen geformuleerd
die met bet oog op de ontwikkeling, de werking en de bescberming nodig
zijn.60
In bet waterhuishoudingsplan van de provincie Noord-Brabant is
uitdrukkelijk een plaats toegekend aan beeksystemen. In het plan wordt
een beknopte bescbrijving van de bekenproblernatiek gegeven. Daarbij wordt
ingegaan op de bedreigingen die worden veroorzaakt door vergraving ten
beboeve van bet vergroten van de afvoercapaciteit, de plaatsing van stuwen
voor de waterbeheersing, de aanpassing aan landbouwkundige beboeften
en de belasting met nutrienten. Met bet oog op de ontwikkeling van de
beeksystemen wordt in bet plan een streetbeeld geformuleerd, dat luidt:
'Beken hebben een belangrijke functie in de ont- en afwatering van hun
stroomgebied. Zij worden permanent of periodiek gevoed door grond- en
regenwater van goede kwaliteit. Inrichting, hydrologie en beschikbaarheid van
water in beken zijn zodanig dat voldaan wordt aan de diverse gebruiksfuncties,
zoals landbouw, recreatie en sportvisserij. De ecologisch waardevolle beken
liggen binnen de ecologische hoofdstructuur. Daarbinnen is het gebruik strikt
beperkt en/of gezoneerd. De waardevolle systemen bezitten een natuurlijke
opbouw van kleine en vaak periodiek droogvallende bovenlopen en permanent
stromende midden- en benedenlopen. Stroomafwaarts worden de natte profielen
geleidelijk groter in afineting. Er is een grote verscheidenheid aan rnicrornilieus
door een combinatie van vrije meandering, deels wisselende beschaduwing,
aangepast onderhoud en een afvoerregime zonder schadelijk piekafvoeren. Trek
van vis is mogelijk. Natuurlijke begroeiing zorgt voor oeverbescherrning. De
beken worden in de bovenlopen gevoed door ondiep grondwater van goede
kwaliteit. In het aigemeen is het water voedselarm en chernisch zwak gebufferd.
Maar waar diepere kwel optreedt, is het water kalkrijk en goed gebufferd en
wanneer het wordt gevoed door veengebieden is het water zuur en voedselarm.
In benedenstroornse richting nemen buffering en voedselrijkdom geleidelijk
toe. In de middenlopen treedt vaak diepere kwel op. In de verschillende
beektrajecten (boven-, midden- en benedenlopen) is een kenmerkende fauna

59
60

Het provinciaal waterhuishoudingsplan moet in ieder geval eenmaal in de vier jaar worden
vastgesteld. Art. 7, vijfde lid Wwh.
Art. 7, derde lid Wwh.
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aanwezig, die in samenstelling afhankelijk is van de aanwezige micromilieus
en de mate van watervoerendheid. ,61

Aan de hand van een beschrijving van de bestaande situatie en de
formulering van streefbeelden, beleidsdoelstellingen, functieaanduidingen
en (in hoofdlijnen) de noodzakelijke maatregelen, wordt in het provinciaal
waterhuishoudingsplan inhoud gegeven aan het beleid op het terrein van
de waterhuishouding.
Gelet op het belang van (met name) de provinciale waterhuishoudingsplannen voor dit onderzoek is de vraag naar de juridische betekenis van
deze plannen relevant. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen
de juridische binding voor het bestuursniveau waar het plan wordt opgesteld
en rechtsgevolgen voor andere overheden en natuurlijke- en rechtspersonen.
Voor het bestuursniveau waartoe het planopstellende bestuursorgaan
behoort, is het plan tot op zekere hoogte bindend. Havekes en Heldens
spreken in dit verband over een 'instructienorm'. Hiermee wordt aangegeven
dat het plan als richtsnoer dient bij de taakuitoefening en dat voor afwijking
van het plan een goede motivering zal moeten worden aangegeven."
De verhouding tussen plannen op de verschillende bestuursniveaus is
op grond van de Wwh beperkt hierarchisch. Hierbij doel ik op de relatie
tussen de rijksnota waterhuishouding enhet provinciaal waterhuishoudingsplan. Art. 7, eerste lid Wwh bepaalt dat bij de vaststelling van het
provinciale plan rekening moet worden gehouden met de rijksnota. Dit
betekent dat de inhoud van de rijksnota weliswaar in aanmerking moet
worden genomen bij de vaststelling van het provinciaal waterhuishoudingsplan, maar dat daarvan gemotiveerd kan worden atgeweken." De
afstemmingsconstructie heeft dus niet a1s doel om de inhoud van de rijksnota
als dwingende norm aan de provincie op te leggen. WeI zal de inhoud van
het provinciale plan v~~r een deel door het rijksbeleid worden bepaald.
Gelet op het indicatieve karakter van het waterhuishoudingsplan en de
rijksnota kunnen natuurlijke- en rechtspersonen daaraan geen, althans niet
rechtstreeks, rechten ontlenen. De plannen hebben met name de functie
om inzicht te verschaffen in het beleid van het betrokken bestuursorgaan.

61

Provinciaal waterhuishoudingsplan 'Werken aan water', 's-Hertogenbosch 1991, Plan/programma, biz. 19.
62 H.l.M. Havekes, W.G.M. Heldens, a.w. 1990, biz. 58, H. Teeuwen, a.w. 1990, blz. 550.
63 Zie: H.l.M. Havekes, W.G.M. Heldens, a.w. 1990, biz. 60. Sancties in de bestuurlijkjuridische sfeer zijn niet uitgesloten, zoals het ter verantwoording roepen en in het uiterste
geval het geven van een bindende aanwijzing.
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Binding kan op zijn vroegst na uitvoerende besluitvorming ontstaan. WeI
kunnen natuurlijke- en rechtspersonen zich verweren tegen een willekeurig
dan weI onvoldoende gemotiveerd afwijken van de beleidslijnen die in het
plan zijn uiteengezet."
Hiervoor is al aangegeven dat door middel van plannen op basis van de
Wwh de externe afstemming met plannen op het terrein van het milieubeheer
en de ruimtelijke ordening gestalte moet worden gegeven. Voor dit
onderzoek is daarbij met name de afstemming op provinciaal niveau van
belang tussen provinciaal waterhuishoudingsplan, milieubeleidsplan en
streekplan. De afstemming tussen de drie genoemde plannen vindt plaats
door middel van de zogenaamde 'haasje-over-constructie'. Deze afstemmingsconstructie houdt in dat bij de vasts telling van een waterhuishoudingsplan wordt aangegeven wat de consequenties zijn voor het beleid dat in
het milieubeleidsplan en het streekplan is opgenomen, en omgekeerd. Tevens
moet hierbij worden vermeld in hoeverre en op welke termijn voornemens
bestaan om de andere plannen te herzien. Tenslotte kan op deze wijze ook
in het milieubeleidsplan of het streekplan worden bepaald dat het provinciaal
waterhuishoudingsplan moet worden aangepast. Zo zal steeds sprake zijn
van wederzijdse aanpassing." De haasje-over-constructie gaat uit van de
gelijkwaardigheid van de betrokken plannen. Dit wijkt dus af van de wijze
van afstemming tussen plannen in Vlaanderen waar het milieubeleidsplan
het kader voor bekkenbeleidsplannen vormt.
Het provinciaal waterhuishoudingsplan van Noord-Brabant geeft een
voorbeeld van de wijze waarop van de afstemmingsconstructie gebruik kan
worden gemaakt. In het plan wordt vastgelegd dat bij de eerstvolgende
streekplanherziening het bodembeschermingsbeleid in ecologisch waardevolle
stroomgebieden moet worden uitgewerkt. 66 De belangrijkste gevolgen van
het provinciale waterhuishoudingsplan die aanleiding zullen vormen tot
wijziging van het streekplan zijn de functietoekenningen aan wateren.
In het begin van deze paragraaf is al aangegeven dat de operationalisering
van het provinciale beleid, zoals dat in het waterhuishoudingsplan is

64
65

HJ.M. Havekes, W.G.M. Heldens, a.w. 1990, biz. 58.
Art. 7, vierde lid Wwh, art. 4.9, vijfde lid van de Wm en art. 4a, eerste lid WRO. Zie
over de afstemmingsconstructie onder andere: F.C.M.A. Michiels, De Wet milieubeheer,
tweede druk, Zwolle 1994, biz. 33 e.v., P.C. Gilhuis, Wet milieubeheer, in: W. Brussaard,
Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis, N.SJ. Koeman (red.), Milieurecht, derde druk, Zwolle
1993, biz. 76 tIm 77.
66 Provinciaal waterhuishoudingsplan, a.w. 1991, Plan/programma biz. 9.
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gefonnuleerd, gestalte wordt gegeven in beheersplannen die door de
regionale waterbeheerders worden opgesteld. Anders dan in Vlaanderen,
waar alleen de AWP's 2 en 3 als wettelijke beheersplannen kunnen worden
aangemerkt, bestrijken de beheersplannen in de Wwh het gehele terrein
van de waterhuishouding. De wettelijke regeling van de beheersplannen
is summier en kan bij provinciale verordening nader worden ingevuld."
Aan de hand van een door het IPO (interprovinciaal overleg) opgestelde
modelverordening kan enigszins inzicht worden verkregen in de mogelijke
inhoud van de verordening." In art. 23 van de modelverordening wordt
aangegeven dat beheersplannen in ieder geval de beheersdoelstellingen,
(lokale) gebruiksdoelstellingen, de voorgenomen maatregelen en een
tijdsplanning moeten bevatten."
Bij het opstellen van een beheersplan moet rekening worden gehouden met
het beleid dat is gefonnuleerd in het provinciaal waterhuishoudingsplan
en het provinciaal milieubeleidsplan. Bij deze laatste verplichting wordt
een onderscheid gemaakt tussen de provincie als beheerder en overige beheerders. Voor deze overige beheerders geldt een verplichting om rekening
te houden met het milieubeleidsplan slechts voor zover het beheersplan
betrekking heeft op het kwaliteitsbeheer ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (WVO).70 Een gemotiveerde afwijking van het waterhuishoudingsplan of milieubeleidsplan is echter mogelijk. Of deze motivering
draagkrachtig is zal door gedeputeerde staten in de goedkeuringsprocedure
van het beheersplan worden beoordeeld.
De exteme functie van een beheersplan is groter dan die van een beleidsplan. Juist uit een beheersplan blijkt immers welke maatregelen ten aanzien
van een bepaalde situatie kunnen worden verwacht. De motivering van een
afwijking van het beheersplan zal dan ook aan zwaardere motiveringseisen
moeten voldoen dan afwijking van het waterhuishoudingsplan.
De in de beleidsplannen en beheersplannen op basis van de Wwh gefonnuleerde doelstellingen en uitvoeringsmaatregelen zijn van groot belang voor
de bescherming en het beheer van de beeksystemen. Vanuit het perspectief
van integraal waterbeheer wordt aan de bescherming en het beheer invulling

Art. 9 Wwh. Zie hierover onder andere: H. Teeuwen, a.w. 1990, blz. 548 tim 549.
Modelverordening waterhuishouding. Opgenomen in: H.l.M. Havekes, W.G.M. Heidens,
a.w. 1990, bIz. 251.
69 Evenals het waterhuishoudingsplanmoet, wanneer men de modelverordening zou aanhouden,
ook een beheersplan in ieder geval vierjaarlijks worden vastgesteld.
70 Kamerstukken II, 1988/89, 21 163, nr. 3, bIz. 33.
67
68
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gegeven. Hoewel de plannen geen rechtstreekse rechtsgevolgen voor
natuurlijke- en rechtspersonen in het leven roepen, spelen de plannen weI
een rol binnen het toetsingskader bij vergunningverlening. Met name in
dit verband zijn de plannen dus zeker juridisch relevant. Om die reden is
het voor natuurlijke- en rechtspersonen dan ook van belang om gebruik
te maken van procedurele waarborgen teneinde op de planinboud invloed
uit oefenen. Deze procedurele waarborgen staan centraal in de volgende
deelparagraaf.

5.2.2

Procedurele waarborgen bij de vaststelling van beleids- en
beheersplannen

Bij bestudering van de Wwh valt op dat de planprocedures uiterst summier
zijn geregeld. De wet bevat echter weI een aantal voor dit onderzoek
relevante bepalingen. Zo wordt in art. 4 Wwh bepaald dat bij de voorbereiding van de rijksnota een aantal instanties moeten worden gehoord. Dit
zijn gedeputeerde staten van aIle provincies, alsmede enkele adviserende
instanties." De grensoverschrijdende component komt duidelijk naar voren
doordat tevens wordt bepaald dat de, met betrekking tot de grensvormende
ofwel grensoverschrijdende wateren, bevoegde Duitse en Belgische
autoriteiten moeten worden gehoord. 72 Deze consultatieplicht hangt vooral
samen met de vraag of aanwijzing van een specifieke ecologische- of
gebruiksfunctie aan een grenswater voldoende reeel is uit het oogpunt van
afstromend water. Het buurland kan aangeven in hoeverre het ontwerp-plan
aansluit op de geplande zuiveringscapaciteit. Ondanks de beperkte invalshoek
van de Vlaamse AWP's kunnen deze in het kader van de consultatieverplichting dus weI van betekenis zijn. De consultatie van Vlaamse autoriteiten
kan naast de oppervlaktewaterkwaliteit overigens ook betrekking hebben
op andere waterhuishoudkundige aspecten."
Ben vergelijkbare consultatieplicht is opgenomen voor het provinciaal
waterhuishoudingsplan."
Bij de voorbereiding van het provinciaal
waterhuishoudingsplan moeten daarnaast ook gedeputeerde staten van
aangrenzende provincies en de betrokken waterbeheerders worden gehoord.
De summiere procedurele regeling in de wet kan worden ingevuld bij
provinciale verordening. Ook hier geeft de modelverordening inzicht in

71 Raad van waterstaal en de Commissie grondwaterbeheer.
72 Art. 4, tweede lid Wwh.
73 Zie over de consultatieverp1ichting: H.l.M. Havekes, W.G.M. He1dens, a.w. 1990, biz.
75 tIm 76.
74 Art. 8 Wwh.
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de mogelijke inhoud van de bepalingen. De verordening bevat uitgebreide
bepalingen over de inrichting, de voorbereiding en de vaststelling van het
provinciaal waterhuishoudingsplan. Over de bij de planvorming te betrekken
instanties bevat de modelverordening een aantal aanvullingen op de
wetstekst. 75 Bovendien wordt in de modelverordening bepaald dat een
ieder een zienswijze kenbaar kan maken naar aanleiding van het ontwerpplan. Inmiddels vinden deze inspraakbepalingen een grondslag in de
Provinciewet. In de inspraakverordening op basis van deze wet moet worden
aangegeven voor wie de inspraakmogelijkbeden openstaan en op welke wijze
de inspraakprocedure verloopt. Bovendien moet worden aangegeven op
welke wijze over het verloop van de inspraakprocedure verslag wordt
gelegd."
Evenals de voorbereiding van het provinciale waterhuishoudingsplan
is ook de voorbereiding van beheersplannen in de modelverordening nader
uitgewerkt. Op grond van de modelverordening ligt het ontwerp-beheersplan
acht weken ter inzage bij de beheerders en de betrokken gemeenten. De
terinzagelegging wordt bekend gemaakt in dag-, nieuws-, en advertentiebladen, en vermeldt de mogelijkbeid voor een ieder om binnen de termijn van
terinzagelegging een zienswijze kenbaar te maken."
Uit het overzicht van de procedurele waarborgen volgt dat zowel in het
kader van de advisering als wat de inspraakmogelijkbeden betreft ruime
mogelijkbeden bestaan om zowel binnenlandse als buitenlandse belangen
tijdens de planprocedure kenbaar te maken. Daarnaast bestaat, op basis
van de Wet openbaarheid van bestuur, de mogelijkbeid om kennis te nemen
van de beleids- en beheersplannen. Tegen de achtergrond van het in
hoofdstuk 3 opgenomen toetsingskader voor procedurele waarborgen kan
worden geconstateerd dat het planstelsel van de Wwh op hoofdpunten aan
de geformuleerde waarborgen voldoet. In de volgende paragraaf wordt
ingegaan op de betekenis van deze bepalingen voor grensoverschrijdende
afstemming.

75

76
77
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Zo moet de voorbereiding geschieden met de gezamenlijke beheerders, die voor tenminste
een deel van het plangebied een beheersplan moeten opstellen. Bovendien moet overleg
worden gepleegd met besturen van overheidslichamen waarvan (waterhuishoudkundige)
belangen in het geding zijn. Tenslotte moet met betrokken rijksdiensten overleg worden
gepleegd (art. 12 e.v. mode1verordening).
Wet van 10 september 1992, Stb. 530, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot
provincies. Art. 147.
Art. 25 en 26 modelverordening. Bij de voorbereiding worden gemeenten, kwantiteits-en
kwaliteitsbeheerders betrokken.
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Mogelijkhedentot grensoverscbrijdende afstemmingvan plannen
op bet terrein van de waterbuisbouding

In de paragrafen 4 en 5 zijn de wettelijke planstelsels besproken die een
rol spelen bij de bescherming en het beheer van waterhuishoudkundige
systemen in Vlaanderen en Nederland.
In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat in Nederland het
perspectief van de waterhuishouding, evenals de wisselwerking met de
relevante omgeving, in het planstelsel van de Wwh een wettelijke grondslag
heeft gekregen. In Vlaanderen is daarvan nog geen sprake. De huidige
plannen op basis van de Wet oppervlaktewateren hebben een beperkt
sectorale invalshoek. Met de voorgestelde bekkenbeleidsplannen zal in deze
situatie verandering komen. Evenals de plannen op basis van de Wwh staan
de bekkenbeleidsplannen in het licht van de ontwikkeling van het integraal
waterbeheer waarbij, naast de interne functionele samenbangen binnen de
waterhuishouding, tevens de externe functionele samenhangen worden
betrokken." Met name de relatie met de externe functionele samenbangen
is in Nederland en Vlaanderen echter verschillend geregeld. InNederland
wordt de inhoud van het provinciaal waterhuishoudingsplan beinvloed door
de rijksnota, maar ook door het provinciaal milieubeleidsplan en het
streekplan. In Vlaanderen zal de inhoud van bekkenbeleidsplannen vooral
worden bepaald door het in het Gewestelijk milieubeleidsplan geformuleerde
beleid. De mate van gebondenbeid aan de inhoud van het milieubeleidsplan
is atbankelijk van de juridische binding van de bepalingen in het plan.
Zowel bij bekkenbeleidsplannen als in waterhuishoudingsplannen wordt
het scala van belangen dat bij de waterhuishouding is betrokken in het kader
van de planprocedure tegen elkaar afgewogen. De zowel in de modelverordening waterhuishouding als in de Vlaamse voorstellen opgenomen adviesen inspraakbepalingen zijn in dat verband van belang. De mogelijkbeid
om relevante belangen kenbaar te maken, gekoppeld aan de verplichting
voor het planopstellende bestuursorgaan om deze belangen zorgvuldig af
te wegen en van deze afweging in een motivering blijk te geven, bieden
immers waarborgen voor een afgewogen planvorming. In de Wwh is
daarnaast door middel van consultatieverplichtingen de betrokkenheid van
Belgische bestuursorganen verzekerd waarmee deze buitenlandse belangen
expliciet een plaats in de afwegingen krijgen. In de Vlaamse voorstellen
is geen vergelijkbare consultatieplicht opgenomen, maar kunnen via de weg
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Zie hierover ook hoofdstuk 2 van dit onderzoek.
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van inspraak ook door Nederlandse bestuursorganen opmerkingen worden
gemaakt naar aanleiding van ontwerp-bekkenbeleidsplannen.
Aangetekend moet worden dat in Nederland, anders dan in Vlaanderen,
ook op beheersniveau programma's van maatregelen het gehele terrein van
de waterhuishouding omvatten. Drie varianten zijn daarbij aan de orde
geweest. In Vlaanderen zijn de AWP's 2 en 3 de enige wettelijk geregelde
operationele plannen in het waterbeheer. Deels wordt het beheer in
buitenwettelijke plannen gestalte gegeven. Op welke wijze met deze
divergentie in beheersinstrumenten kan worden omgegaan bij grensoverschrijdende afstemming komt in hoofdstuk 11 aan de orde.
In zijn aigemeenheid kan worden geconcludeerd dat de voorstellen tot
herziening van het planstelsel in Vlaanderen een oplossing bieden voor de
summiere regeling van de AWP's. Bovendien openen de voorstellen vanuit
grensoverschrijdend perspectief de weg naar afstemming van beleid tussen
Nederland en Vlaanderen tegen de achtergrond van het integraal waterbeheer. De besproken procedurele bepalingen waarborgen dat aUe bij het
plangebied betrokken belangen naar voren kunnen worden gebracht. Daarbij
treedt slechts een belangrijke beperking op. Hoewel in VIaanderen in de
voorgesteide bekkenbeleidsplanprocedure, evenals in Nederland in de
planprocedures op basis van de Wwh, kennisgevingsverplichtingen zijn
voorzien, strekken deze zich slechts uit over het eigen grondgebied (met
uitzondering van de consuitatieverplichting op basis van de Wwh). Dit
betekent dat buitenlandse natuurlijke- en rechtspersonen zich minder
eenvoudig op de hoogte kunnen steUen van het feit dat een ontwerp-plan
ter inzage ligt en dat daaromtrent opmerkingen kunnen worden gemaakt.
Een ander punt, dat niet direct een beperking voor afstemming is maar
wel aandacht behoeft, betreft het verschil in niveau van totstandkoming
van plannen in VIaanderen en in Nederland. In Vlaanderen is de bevoegdheid aan het VIaamse Gewest toegekend, terwijl in Nederland vooral
provincie en waterschappen bij de planvorming een rol spelen. De
afstemming van beleid zal zich dan ook toespitsen op deze overheden die,
zoals in hoofdstuk 4 al aan de orde is geweest, verschillen wat betreft het
gebied waarover bevoegdheden zich uitstrekken. Inhet licht van grensoverschrijdende afstemming is dit een aandachtspunt waar in hoofdstuk 11 op
zal worden teruggekomen.
Naast deze plannen op het terrein van de waterhuishouding spelen tevens
plannen op andere beleidsterreinen een rol bij bescherming en beheer van
watersystemen. Deze komen in de nu volgende paragrafen aan bod.
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Planbevoegdhedenmet betrekking tot de relevante omgeving
in Vlaanderen

7.1

Inleidende opmerkingen

Onder de noerner van 'planstelsels met betrekking tot bescherming en beheer
van de relevante omgeving' worden de plannen begrepen die niet specifiek
vanuit waterhuishoudkundig perspectief het beleid of de uitvoering daarvan
bepalen, maar die weI vanuit een andere invalshoek op de waterhuishouding
van invloed kunnen zijn. Voor Vlaanderen gaat het hierbij om de plannen
op de beleidsterreinen van het milieubebeer, de ruimtelijke ordening en
inrichting en het natuurbeheer. De planstelsels op de genoemde beleidsterreinen staan centraal in deze paragraaf. De bespreking zal plaatsvinden tegen
de achtergrond van de betekenis voor de bescherming en het beheer van
waterhuishoudkundige systernen.
Als eerste komt het planstelsel op het terrein van het milieubeheer aan
de orde.

7.2

Milieubeheer

7.2.1 Algeineen
Voor dit onderzoek zijn de plannen op het terrein van het milieubeheer
interessant vanwege de samenbangende visie op de ontwikkeling van
gebieden die in deze plannen vanuit milieuoogpunt wordt geformuleerd.
Voor de waterhuishouding is het in het bijzonder relevant op welke wijze
de bescberming van gebieden gestalte wordt gegeven, alsmede welke
milieukwaliteit voor de realisering van de bescherming wordt nagestreefd.
Behalve de in het licht van bescherming en beheer van waterhuishoudkundige systemen belangrijke oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit,
kornt in bet kader van het milieubeheer ook de relatie tot de bodemkwaliteit
aan de orde." Het belang van deze samenbangende afweging kan nog
eens extra worden geaccentueerd tegen de achtergrond van de grensoverschrijdende effecten van verontreiniging van opperv laktewater en grondwater, en de indirecte effecten van bodemverontreiniging in dit verband, waar
in hoofdstuk 2 op is gewezen.
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Ook luchtverontreiniging vormt een aandachtspunt bij milieubeleidsplannen. Dit element
blijft in dit onderzoek echter buiten beschouwing.
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De voor het Vlaamse Gewest relevante wetgeving voorziet momenteel nog
niet in planstelsel voor het milieubeheer. Ben aantal ontwikkelingen wijst
echter op het toenemende belang dat wordt gehecht aan planvorming op
dit beleidsterrein.
In de eerste plaats kan daarbij worden gewezen op de vasts telling van
het MINA-plan (milieubeleidsplan en natuurontwikkelingsplan voor
Vlaanderen) dat voor het eerst op aIle milieuaspecten een samenhangende
visie geeft."
Daarnaast is door de Vlaamse Gemeenschapsregering zowel met
gemeenten als met provincies een convenant gesloten ten aanzien van het
natuur- en milieubeleid." Gemeenten die deelnemen aan het convenant
hebben zich ertoe verbonden om jaarlijks een milieubeleidsnota vast te
stellen en daarnaast over te gaan tot vaststelling van een natuurontwikkelingsplan. Provincies verlenen hierbij bijstand en coordineren de gemeentelijke inspanoingen. Over de coordinatie van het milieu- en natuurbeleid van
de gemeenten moeten provincies jaarlijks een nota voorleggen aan AMINAL
(administratie milieu, natuur en landinrichting van de Vlaamse Gemeenschap). Tevens moet in de nota inzicht worden verschaft in het provinciale
milieu- en natuurbeleid.
Naast deze ontwikkelingen in de praktijk is vanuit juridisch perspectief
met name een derde ontwikkeling relevant. Een van de onderwerpen die
naar aanleiding van de voorstellen van de Comrnissie Bocken (verder:
Commissievoorstel) in de toekomstige milieuwetgeving zal worden
opgenomen, betreft een stelsel van integrale milieubeleidsplannen en
milieuprogramma's."
Evenals bij de plannen op het terrein van het
waterbeheer heeft de Vlaamse regering de voorstellen van de Commissie
Bocken voor integrale milieubeleidsplannen en milieuprogramma's bewerkt
tot een voorontwerp van decreet (verder: voorontwerp)." De voorstellen
van de Comrnissie en het voorontwerp (voorzover dit afwijkt van het
Comrnissievoorstel) komen hieronder aan de orde.
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T. Kelchtermans, Milieubeleidsplan en naruurontwikkelingsplan
voor VIaanderen. Voorstellen
voor 1990-1995, Brussel 1990.
R. Merckx, De milieubeleidsovereenkomst
met de provincies; het provinciaal milieuconvenant,
Milieurecht info 1993, nr. 11, blz. 1 e.v. Van het gemeentelijk convenant is bekend dat
in ieder geval 291 van de 308 VIaamse gemeenten het convenant hebben ondertekend.
H. Becken, P. Verbeek (red.), Voorontwerp van een kaderdecreet milieuhygiene Volume
I, Verslag van de werkzaamheden
van de interuniversitaire
Comrnissie tot herziening van
het milieurecht, Colloquium van 2 en 3 december 1991, Gent, Boek I, Deel II, Titel I,
Milieuplanning.
Voorontwerp
1994.

van decreet houdende algemene bepalingen

inzake het rnilieubeleid,
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7.2.2

Planstelsel: milieurapport,
milieuprogramma 's

integrale milieubeleidsplannen

en

Vergelijkbaar met bet bekkenrapport bevatten bet Commissievoorstel en
bet voorontwerp ten aanzien van bet milieubebeer een aantal bepalingen
voor een informatief plan in de vorm van een tweejaarlijks op te stellen
milieurapport. Hierin wordt een beschrijving, analyse en evaluatie gegeven
van de bestaande toestand van bet milieu, bet milieubeleid en de toekomstige
ontwikkeling." Evenals bij de bekkenrapporten is opgemerkt kan bet
milieurapport worden bescbouwd als een uitwerking van bet beginsel van
actieve openbaarbeid.
Vanuit beleidsmatig opzicbt zijn ecbter vooral de milieubeleidsplannen en
milieuprogramma's van belang. De doelstelling van bet planstelsel wordt
in bet Commissievoorstel en bet voorontwerp omschreven als 'bet brengen
van samenhang in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van
beslissingen inzake bet milieu'. Het begrip milieu is nader ornlijnd in art.
2 van bet algemeen deel van bet Commissievoorstel. 85 Daar is omschreven
dat onder 'milieu' de atmosfeer, de bodem, bet water, de flora en overige
organismen andere dan de mens, de ecosystemen, de landscbappen en bet
klimaat worden begrepen. 86
De acbtergrond van de voorstellen voor een stelsel van integrale
milieubeleidsplannen en milieuprogramma's is gelegen in de wens om de
tot nu toe gebruikelijke sectorale benadering te overstijgen." Zoals in
paragraaf 8.2 van dit boofdstuk nog zal blijken beeft een soortgelijke
ontwikkeling zicb in Nederland voltrokken.
In de voorstellen gaat bet om twee categorieen plannen. Inde eerste plaats
strategiscbe milieubeleidsplannen die deels indicatieve en deels normatieve
elementen bevatten. Voor bet Vlaamse Gewest is bet vaststellen van een
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Art. 4 tIm 7 Commissievoorstel en art. 2.1.3 tIm 2.1.6 voorontwerp. Inhet Commissievoorstel wordt het opstellen van het milieurapport ais taak voor een wetenschappelijk onafbankelijk
instituut geformuleerd, terwijl in het voorontwerp in beginsel de VMM daarvoor
verantwoordelijk is.
Zie ook art. 1.2.1, § 1, 1° voorontwerp.
In art. 2 van het Commissievoorstel is tevens aangegeven dat de bodem het vaste deel van
de aarde omvat. Onder water wordt naast oppervlaktewater tevens grondwater begrepen,
evenals water in reservoirs of leidingen voor drinkwater.
H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz. I.
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dergelijk milieubeleidsplan verplicht. 88 Daarnaast hebben provincies en
gemeenten een bevoegdheid tot het vaststellen van een milieubeleidsplan."
Voor het Gewestelijk niveau is een overgangsbepaling opgenomen waarin
de termijn wordt bepaald waarbinnen de integratie van sectorale stelsels
in het integrale beleidsplan gestalte moet worden gegeven. Voor wat de
in paragraaf 4.2 behandelde algemene waterzuiveringsprogramma's betreft,
zal dit betekenen dat het AWP-l na een overgangsperiode onderdeel zal
gaan uitmaken van het Gewestelijk milieubeleidsplan. De AWP's niveau
2 en 3 blijven als afzonderlijk planningsinstrument behouden, maar moeten
wel in overeenstemming zijn met de krachtlijnen van het beleid zoals deze
eveneens na de overgangsperiode zijn opgenomen in het integraal
milieubeleidsplan."
Het Gewestelijk milieubeleidsplan wordt vastgesteld door de Vlaamse
regering. Inhet plan worden voor een periode van 5 jaar de beleidsdoelstellingen ten aanzien van het fysieke milieu geformuleerd. Bovendien wordt
aan langere termijn ontwikkelingen (10 jaar of meer) aandacht besteed.
De reikwijdte van het plan moet vooral worden bezien tegen de achtergrond
van de in art. 6 van de Bijzondere wet tot hervorming van de staatsinstellingen geformuleerde Gewestelijke bevoegdheden op het terrein van het leefmi-

lieu."
Het Gewestelijk milieubeleidsplan geeft niet alleen richting aan
beslissingen van het Vlaamse Gewest, maar ook aan door provincies en
gemeenten te nemen beslissingen in aangelegenbeden van Gewestelijk belang
(medebewind)." Op de verhouding tussen Gewest enerzijds en provincies
en gemeenten anderzijds, wordt in het vervolg van deze deelparagraaf nog
ingegaan."

88

Art. 8, § 1 Commissievoorstel. Een gelijlduidende bepaling is opgenomen in art. 2.1.7,
§ 1 van het voorontwerp.
89 Art. 16, § 1 resp. art. 23, § I van het Commissievoorstel. Zie ook art. 2.1.15 en 2.1.22
van het voorontwerp. In het voorgaande is in het licht van het gemeentelijk milieubeleid
de overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de gemeenten aan de orde geweest. De
regeling omtrent de gemeentelijke milieubeleidsplannen za1 de overeenkomst kunnen
vervangen. Zie hierover: Advies over Titel1 'Milieuplanning' van deel5 'besluitvonning'
van het voorontwerp kaderdecreet milieuhygiene, TMR 1993, nr. 2, biz. 124.
90 Zie: H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz. 38. Zie ook art. 13 voorontwerp.
91 H. Bocken, P. Verbeek (red.), a. w. 1991, biz. 25. Zie over deze wet ook hoofdstuk 4 van
het onderhavige onderzoek.
92 Art. 8, § 1 Commissievoorstel evenals art. 2.1.7, § 1 voorontwerp.
93 Een Gewestelijk milieubeleidsplan kan daarnaast ook betrekking hebben op onderwerpen
die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren. Deze delen van het plan kunnen
slechts indicatief van aard zijn. De federale overheid spreekt over die zaken het laatste woord.
Toch is het opnemen van passages over deze aangelegenbeden Dietonbelangrijk. Gewesten
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De kern van het Gewestelijk milieubeleidsplan wordt gevormd door de
beleidsvoornemens voor de planperiode, gegroepeerd in het actieplan. Ben
aantal onderwerpen moet in ieder geval in het actieplan aan de orde komen
(art. 8, § 3 Commissievoorstel)." Het betreft:
1.

2.

3.
4.
5.

de beoogde kwaliteit van de onderdelen van het milieu. Dit omvat
kwaliteitsdoelstellingen en eventueel voorstellen voor milieukwaliteitseisen.9S
een aanduiding van gebieden waarin de kwaliteit van het milieu, of van
een of meer onderdelendaarvan, bijzondere beschermiogs- of beheersmaatregelen behoeft. In dit onderdeel komt het gebiedsgericht beleid tot
uitdrukking.
de vereiste beperking van milieubelasting, sanering of herstel van het
milieu.
de maatregelen, middelen en termijnen verband houdend met de verwezenlijking van beleidsdoelstellingen en een prioriteitenstelling.
de redelijkerwijs te verwachten financiele, economische en ruimtelijke
gevolgen.

Ook wanneer op provinciaal en gemeentelijk niveau gebruik wordt gemaakt
van de planbevoegdheid bestaat de kern van het plan uit een actieplan."
Anders dan het Gewestelijk milieubeleidsplan geven de provinciale en
gemeentelijke plannen uitsluitend richting aan provinciaal respectievelijk
gemeentelijk rnilieubeleid. Daamaast wordt in deze plannen ingegaan op
aangelegenheden van Gewestelijk belang. Het gaat daarbij om een nadere
uitwerking van het in het Gewestelijk rnilieubeleidsplan opgenomen beleid
met betrekking tot de door provincies en gemeenten uitgeoefende medebewindsbevoegdheden." In het voorontwerp van de Vlaamse regering is

94
95
96
97

hebben nameJijk vaak een mogelijkheid tot inspraak als de federale overheid bepaalde materies
gaat regelen. Bij deelname aan inspraak is het Gewest gebonden aan de bepalingen die ze
in het milieubeleidsplan heeft opgenomen. H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz.
36.
In het voorontwerp is deze bepaling opgenomen in art. 2.1.7, § 3. Zie over het actieplan
tevens: H. Bocken. P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz. 25 tim 26.
Zie over milieukwaliteitseisen ook hoofdstuk 6 van dit onderzoek.
Op provinciaai niveau wordt het plan vastgesteld door de provincieraad, op gemeentelijk
niveau is de gemeenteraad bevoegd.
Zie over provinciale en gemeentelijke milieubeleidsplannen de artikelen 16 tim 20 en 23
tot en met 27 van het Commissievoorstel, alsmede H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991,
biz. 45 tim 46. In het voorontwerp zijn de bepalingen over deze plannen opgenomen in de
artikelen 2.1.15 tim 2.1.19 en 2.1.22 tim 2.1.26.
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in aanvulling daarop bepaald dat in strengere zin van het Gewestelijk
milieubeleidsplan mag worden atgeweken."
Aangezien in de milieubeleidsplannen een verschil wordt gemaakt tussen
de verplichte elementen in het actieplan en de overige planonderdelen, doet
zich de vraag voor wat de juridische betekenis is van dit onderscheid.
Aan het opnemen van voornemens in het actieplan zijn rechtsgevolgen
verbonden. De bepalingen in het actieplan zijn in beginsel verbindend,
behoudens in de gevallen waarin het milieubeleidsplan uitdrukkelijk anders
bepaalt. In die gevallen is sprake van indicatieve bepalingen." Het
onderscheid tussen verbindende en indicatieve bepalingen is van belang
voor de mogelijkbeden om van het actieplan af te wijken. Van verbindende
bepalingen mag worden afgeweken wanneer daartoe gewichtige redenen
aanwezig zijn en bovendien aan de afwijking een behoorlijke motivering
ten grondslag ligt. 100 Voor de afwijking van indicatieve bepalingen
behoeven uitsluitend de redenen te worden aangegeven.'?'
Ben milieubeleidsplan heeft dus rechtsgevolgen maar daarbij moet een
onderscheid worden gemaakt wat betreft de vraag ten opzichte van wie
deze rechtsgevolgen in het leven worden geroepen. Hierbij is sprake van
een driedeling naar rechtsgevolgen voor het bestuursniveau waartoe het
planopstellende bestuursorgaan behoort, andere overheden en natuurlijkeen rechtspersonen.
Voor het bestuursniveau waartoe het planopstellende bestuursorgaan
behoort heeft het milieubeleidsplan met name als doel om richting te geven
aan de besluitvorming. 102 De verbindende bepalingen van het plan moeten
bij aile besluiten in acht worden genomen.l'"
Tussen de milieubeleidsplannen op Gewestelijk niveau enerzijds en
provinciaal en gemeentelijk niveau anderzijds is sprake van een hierarchische
relatie. Inhet voorgaande is al kort gewezen op het feit dat het Gewestelijk
milieubeleidsplan niet aIleen betrekking heeft op het door het Vlaamse
Gewest zelf te voeren beleid, maar ook op het door provincies en gemeenten
te voeren beleid ten aanzien van medebewindstaken. Voor deze overheden,
98 Art. 2.1.15, § 1 en art. 2.1.22, § 1 voorontwerp.
99 Art. 12, § 2 Commissievoorstel en art. 2.1.11, § 3 voorontwerp.
100 Art. 12, § 3, art. 19, § 2 en art. 26, § 2 Commissievoorstel en art. 2.1.11, § 3, 2.1.18,
§ 2 en art. 2.1.25, § 2 voorontwerp.
101 Art. 12, § 4, art. 19, § 3 en 26, § 3 Commissievoorstel. Volgens de toelichting is in die
gevallen geen sprake van een motiveringsplicht. H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991,
biz. 36. De hiervoor aangehaalde bepaling is Diet meer opgenomen in het voorontwerp.
102 H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, bIz. 24 tim 25.
103 H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, bIz. 36.
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alsmede voor privaatrechtelijke instellingen belast met taken van openbaar
nut in het milieubeleid, geldt de binding aan het Gewestelijk milieubeleidsplan op gelijke wijze als voor de Gewestelijke instellingen.P' Deze
hierarchie is in twee bepalingen verder ingevuld. In de eerste plaats mag
door provincies en gemeenten pas van dwingende bepalingen van het
Gewestelijk milieubeleidsplan worden afgeweken, na een voorafgaande
machtiging door de Vlaamse regering. 105 Het voorontwerp van de Vlaamse
regering beperkt het vereiste van een voorafgaande machtiging tot die
gevallen waarin in minder strenge zin van het Gewestelijk milieubeleidsplan
wordt afgeweken. Voor de afwijking moeten in die gevallen 'gewichtige
en dringende redenen' kunnen worden aangevoerd.l'"
Ben tweede afstemmingsbepaling heeft betrekking op de vraag wat nu
met een provinciaal of gemeentelijk plan moet gebeuren als op het niveau
van het Vlaamse Gewest een nieuw milieubeleidsplan wordt opgesteld.
Hierover bepaalt het Commissievoorstel dat in een dergelijk geval binnen
een jaar na inwerkingtreding van het Gewestelijk plan, een herziening van
het provinciaal dan wel gemeentelijk milieubeleidsplan moet volgen.'?'
Anders dan voor de provincies en gemeenten en de genoemde openbare
instellingen van openbaar nut bestaat geen directe gebondenheid aan het
Gewestelijk milieubeleidsplan (en aan andere milieubeleidsplannen) voor
de federale overheid, de Gemeenschappen en natuurlijke- en rechtspersonen.
Ten opzichte van hen heeft het plan als doel dat zij eruit kunnen afleiden
wat van het planopstellende bestuursorgaan kan worden verwacht. Daarmee
opent het plan de mogelijkheid om het gedrag op de planinhoud af te stemmen. lOS
Bij de milieubeleidsplannen doet zich de vraag voor naar de verhouding
tot andere planstelsels. Indit verband is in paragraaf 4.3.1 al gewezen op
de relatie met de bekkenbeleidsplannen. Daarnaast rijzen afstemmingsvragen
vooral bij de relatie tussen milieubeleidsplannen en ruimtelijke plannen. 109

104 H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, bIz. 24 tIm 25. Als instelling van openbaar nut
kan onder andere worden gewezen op de YMM.
105 Art. 16, § 4 en art. 23, § 4 Commissievoorstel, evenals art. 2.1.15, § 4 en art. 2.1.22,
§ 4 voorontwerp.
106 Art. 2.1.15, § 4 en 2.1.22, § 4 voorontwerp.
107 Art. 16, § 3 en art. 23, § 3 Commissievoorstel, evenals art. 2.1.15, § 3 en art. 2.1.22,
§ 3 voorontwerp.
108 H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, bIz. 24.
109 De relatie tussen beide beleidsterreinen spitst zich toe op de natuurontwikkeling die sterk
gebiedsgericht is, onderdelen met betrekking tot beheer en exploitatie van natuurlijke
rijkdommen en het stortplaatsenbeleid. Vgl. H. Becken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz.
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In het Commissievoorstel en het voorontwerp wordt, zoals bij de bepalingen
over het actieplan al is opgemerkt, omtrent de afstemming bepaald dat in
het milieubeleidsplan de redelijkerwijs te verwachten ruimtelijke gevolgen
van het milieubeleid moeten worden aangegeven. llO Het gaat daarbij met
name om de ruimtelijke gevolgen die worden verankerd in de gewestelijke
plannen van aanleg (zie daarover par. 7.3.2.1). Als blijkt dat de verwezenlijking van de doelstellingen uit het Gewestelijk milieubeleidsplan de
herziening van gewestelijke plannen van aanleg vereist, worden deze uiterlijk
een jaar na het van kracht worden van het milieubeleidsplan door de
Vlaamse regering in herziening gesteld. III Hoewel deze bepaling erop
lijkt te wijzen dat de bepalingen uit het milieubeleidsplan voorrang hebben
boven die uit de ruimtelijke plannen, is dit uitdrukkelijk niet de bedoeling.
Beide terreinen zijn gelijkwaardig.!" In de ruimtelijke plannen kan nog
een bijna volledige afweging plaatsvinden van de aanpassingen die op grond
van het Gewestelijk milieubeleidsplan wenselijk worden geacht. Om deze
reden wordt in het voorontwerp dan ook bepaald dat de Vlaamse regering
onderzoekt of herziening nodig is, waarmee de verplichte herziening dus
komt te vervallen.!"
Naast het stelsel van milieubeleidsplannen voorzien zowel het Commissievoorstel als het voorontwerp in operationele milieuprogramma's op
Gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.!"
Evenals bij de milieubeleidsplannen geldt ook hier uitsluitend voor het
Vlaamse Gewest een verplichting tot het vaststellen van een milieuprogram27.
110 In de Stedebouwwet wordt in art. 43 een verplichting opgenomen om bij het opstellen van
plannen van aanleg rekening te houden met het Gewestelijk milieubeleidsplan. Beidegenoemde
bepalingen vormen a1s het ware elkaars spiegelbeeld.
III Art. 12, § 5 Commissievoorstel en art. 2.1.11, § 4 in samenhang met art. 2.1.7, § 3, ~
voorontwerp.
112 Of de gelijkwaardigheid tussen milieuplannen en ruimtelijke plannen voldoende wordt
verzekerd, is inmidde1sin twijfe1getrokken. Het probleem zou kunnen worden ondervangen
door de ruimtelijke plannen bij de voorbereiding en uitwerking van de milieuplannen te
betrekken en omgekeerd. De in het Commissievoorstel opgenomen verplichte herziening
van gewestelijke plannen van aanleg naar aanleiding van milieubeleidsplannen wordt
ongewenst geacht. Voorgesteld wordt om dit in zoverre te wijzigen dat de Vlaamse regering
moet bezien of wijziging van de gewestplannen aangewezen is. Advies MINA-raad, a.w.
1993, biz. 125. Zoals is aangegeven is dit advies van de MINA-raad in het voorontwerp
overgenomen.
113 Art. 2.1.11, § 4 voorontwerp.
114 Art. 14,21, § 2 en 28, § 2 van het Commissievoorstel en art. 2.1.13,2.1.20, § 2 en 2.1.27,
§ 2 voorontwerp. In het voorontwerp worden de milieuprogramma's aangeduid a1s
milieujaarprogramma's.
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ma.115 Dit programma geeft een uitwerking aan het strategische plan in
concrete maatregelen voor het daarop volgende jaar. Ook wordt aangegeven
in hoeverre van het milieubeleidsplan wordt afgeweken. 116 Het milieuprogramma heeft, in tegenstelling tot het milieubeleidsplan, alleen betrekking
op het Vlaamse Gewest, en dus niet op de taakuitoefening in medebewind
door provincies en gemeenten. Niet alleen door rniddel van dit milieuprogramma wordt uitvoering gegeven aan het Gewestelijk milieubeleid. Ook
concrete uitvoeringsprogramma's voor bepaalde projecten en sectoren,
alsmede saneringsprogramma' sen beheersplannen voor bepaalde gebieden,
zijn van belang voor het milieubeleid. Hierboven is al aangegeven dat het
AWP op het eerste niveau zal opgaan in het integrale milieubeleidsplan.
Het jaarlijks investeringsprogramma zal onderdeel gaan uitmaken van het
Gewestelijk milieuprogramma.!"
Op provinciaal en gemeentelijk niveau is het vaststellen van een
milieuprogramma facultatief.!" Dit programma kan zich beperken tot
uitvoering van het Gewestelijk rnilieubeleidsplan. Als gebruik is gemaakt
van de bevoegdheid tot het vaststellen van een provinciaal dan wel
gemeentelijk rnilieubeleidsplan, omvat het rnilieuprogramma tevens de
maatregelen ter uitvoering van dit plan. 119
Hoewel noch het Commissievoorstel noch het voorontwerp aangeeft
welke rechtsgevolgen aan rnilieuprogramma' s zijn verbonden kan, analoog
aan hetgeen in paragraaf 5.2.2 over beheersplannen op grond van de Wwh
is opgemerkt, worden aangenomen dat van deze programma's vanwege
het uitvoeringsgerichte karakter een sterkere exteme werking zal uitgaan
dan van milieubeleidsplannen.
Samenvattend kan over de materiele aspecten van milieubeleidsplannen en
rnilieuprogramma's worden opgemerkt dat deze bijdragen aan meer
inzichtelijkbeid in het milieubeleid op de verschillende bestuursniveaus in
Vlaanderen. Door de formele regeling van de relatie met het waterbeleid
bestaat duidelijkbeid over de invloed die vanuit het rnilieubeleid kan uitgaan
op waterhuishoudkundige systemen. Op deze wijze wordt de samenhang
tussen het beleid inzake de waterhuishouding en de relevante omgeving

115
116
117
118

Art. 15, § 1 Commissievoorstel en art. 2.1.14, § 1 voorontwerp.
Art. 14 Commissievoorstel en art. 2.1.13 voorontwerp.
H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz. 24.
Art. 21, § 1 resp. art. 28, § I Commissievoorstel evenals art. 2.1.20, § 1 en 2.1.27, § 1
van het voorontwerp.
119 Art. 21, § 2,2° respectievelijk art. 28, § 2,2° Commissievoorstel en art. 2.1.20, § 2, 2°
respectievelijk art. 2.1.27, § 2, ~ voorontwerp.
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dan ook versterkt. Deze samenbang is in hoofdstuk 2 als een belangrijk
element van integraal beheer gepresenteerd. De plannen zijn niet aIleen
vanuit Vlaams maar ook vanuit Nederlands perspectiefbelangrijk, aangezien
inzicht wordt gegeven in het milieukwaliteitsbeleid in Vlaanderen, waarvan
ook in Nederland de effecten merkbaar zullen zijn. Gelet op het schaalniveau
zijn met name het Gewestelijk en het provinciaal milieubeleidsplan van
belang.

7.2.3

Procedurele waarborgen bij de vaststelling van milieubeleidsplannen
en milieuprogramma 's

In de artikelen 9 tot en met 11 van het Commissievoorstel wordt de
planprocedure voor het Gewestelijk milieubeleidsplan uiteengezet. Het plan
wordt in ontwerp opgesteld op ambtelijk niveau onder Ieiding van een
planningsteam en een coordinator. 120Evenals bij de bekkenbeleidsplannen
is ook hier voor een openplanningssysteem gekozen. In het ontwerpstadium
worden de meest belanghebbende overheidsorganen, instellingen en
privaatrechtelijke organisaties betrokken.!" Daarbij is het, gelet op de
betekenis van het Gewestelijk milieubeleidsplan voor het waterbeleid, opmerkelijk dat bekkencomite's niet uitdrukkelijk bij de voorbereiding zullen
worden betrokken.
Op de gemeenten rust de verplichting om het ontwerp-plan gedurende
drie maanden ter inzage te leggen. De Vlaamse regering geeft kennis van
deze terinzagelegging. Gedurende de drie maanden kan een ieder schriftelijk,
met redenen omklede opmerkingen indienen bij burgemeester en schepenen.
Daarnaast organiseren de provincies een inspraak- en informatievergadering.122 De Commissie Bocken heeft geopteerd voor een openbaar
onderzoek bij de voorbereiding van het Gewestelijk milieubeIeidspIan,
aangezien het plan als een dermate belangrijk document wordt beschouwd

120 Op basis van het voorontwerp zal de leiding en coordinatie in handen worden gegeven van
deVMM.
121 Art. 9, § 3 Commissievoorstel en art. 2.1.8, § 3 voorontwerp. Het ontwerp wordt toegezonden aan een aantal adviesraden, de Vlaamse raad en regering, alsmede aan provincies
en gemeenten (art. 10, § 1 Commissievoorstel en art. 2.1.9, § 1 voorontwerp).
122 Art. 10, § 2 tim 4 en art. 2.1.9, § 2,3 en 5 voorontwerp. Na de termijn van drie maanden
moeten gemeenten op grond van het Commissievoorstel hun advies samen met ingebrachte
opmerkingen binnen 30 dagen toezenden aan provincies (art. 10, § 5 ). Op basis van het
voorontwerp moeten de opmerkingen rechtstreeks aan de VMM worden toegezonden (art.
2.1.9, §4). De instanties waaraan het ontwerp-plan is toegezonden hebben een adviserende
bevoegdheid. Dit advies moet binnen 60 dagen na afIoop van openbaar onderzoek worden
uitgebracht (art. to, § 6 Commissievoorstel en art. 2.1.9, § 6 voorontwerp).
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dat het ten volle verantwoord is om in een brede inspraakregeling te
voorzien. De keuze moet worden gezien tegen de achtergrond van de
opvatting dat bescherming van het milieu een onderwerp betreft dat een
ieder aangaat. 123 Gelet op de sterke binding die van het Gewestelijk
milieubeleidsplan uitgaat richting provincies en gemeenten, worden deze
overheden formeel geconsulteerd bij de voorbereiding van het Gewestelijk
milieubeleidsplan.P'
De adviezen en opmerkingen worden onderzocht door de ontwerpers
van het plan en worden in het defmitieve ontwerp verwerkt.!" De
Vlaamse regering geeft bij de vaststelling van het defmitieve plan aan in
hoeverre met adviezen en opmerkingen rekening is gehouden. 126 Op basis
van art. 11, § 4 van het Commissievoorstel moet de vaststelling van het
plan worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Tevens ligt het plan
ter inzage bij provincies en gemeenten.!"
De totstandkomingsprocedure van een provinciaal milieubeleidsplan is van
een iets andere aard dan die op Gewestelijk niveau.!" In het Commissievoorstel is bij de planprocedure op provinciaal niveau niet voorzien in een
openbaar onderzoek. Na vasts telling van een ontwerp-plan door de
bestendige deputatie, waarbij de meest belanghebbende overheidsorganen,
instellingen en privaatrechtelijke organisaties worden betrokken, wordt het
ontwerp aan een aantal organisaties toegezonden ter advisering.!" De
advisering moet binnen zestig dagen plaatsvinden, waarna de provincieraad
binnen nog eens zestig dagen het plan vaststelt. Het plan ligt vervolgens
bij de provincie ter inzage.P? Opvallend is dat geen bekendmakingsverplichting is opgenomen.

123 H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz. 31. Dit voorstel is in het voorontwerp
overgenomen.
124 H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz. 31. Zie art. 10, § 6 Commissievoorstel
en
art. 2.1.9, § 6 voorontwerp.
125 Art. II, § 1 Commissievoorstel.
Op basis van het voorontwerp geschiedt dit onderzoek door
de VMM (art. 2.1.10, § 1). Samen met de adviezen en bezwaren wordt het defmitief ontwerp
na 60 dagen aan de regering voorgelegd, die het plan vaststelt.
126 Art. 11, § 2 Commissievoorstel
en art. 2.1.10, § 2 voorontwerp.
127 Zie ook art. 2.1.10, § 4 voorontwerp. Daarnaast moet van het plan worden kennis gegeven
aan de MINA-raad, de SERV, provincies, gemeenten en de Vlaamse raad (art. 11, § 3
Commissievoorstel
en art. 2.1.10, § 3 voorontwerp).
128 Art. 17 en 18 Commissievoorstel
en art. 2.1.16 en 2.1.17 voorontwerp.
129 Dit zijn o.a. de Vlaamse regering en de gemeenten.
130 Art. 18 § 4. Wei bevat het voorontwerp de verplichting tot kennisgeving aan een aantal
instanties .
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Anders dan het Commissievoorstel voorziet het voorontwerp van de
Vlaamse regering wel in een openbaar onderzoek bij de voorbereiding van
provinciale milieubeleidsplannen.
Deze inspraakmogelijkheid wordt
gedurende zestig dagen geboden aan een ieder. De nadere uitwerking van
dit openbaar onderzoek moet plaatsvinden door provincieraad.!"
Het gemeentelijk milieubeleidsplan wordt opgesteld volgens een
procedure die in grote lijnen vergelijkbaar is met die van het provinciaal
milieubeleidsplan.P' Hier geven zowel het Commissievoorstel als het
voorontwerp aan dat een openbaar onderzoek tot de procedure behoort.
De gemeenteraad moet dit nader uitwerken. Evenals bij het provinciaal
milieubeleidsplan wordt in een mogelijkbeid tot inzage voorzien, maar niet
in de bekendmaking daarvan.l"
De procedure voor milieuprogramma's is eenvoudiger. Hierin zijn geen
inspraakmogelijkbeden voorzien, maar wel een aantal adviezen. Behandeling
van het milieuprogramma vindt gelijktijdig met de begrotingsbehandelingen
plaats. Na goedkeuring van de begroting wordt het programma defmitief
vastgesteld door respectievelijk de Vlaamse regering, de bestendige deputatie
en het college van burgemeester en schepenen.!" Publikatie is niet
verplicht.
De voorstellen tenaanzien vanmilieubeleidsplannen en milieuprogramma' s
betekenen ook op procedureel vlak een belangrijke vooruitgang voor het
Vlaamse milieubeleid. De planprocedures zijn expliciet geregeld en
verschaffen aan adviserende instanties en natuurlijke- en rechtspersonen
de mogelijkbeid om invloed uit te oefenen op de beleidsformulering. Gelet
op de ruime formulering van de betrokken instanties (open planning) is
het niet uitgesloten dat ook Nederlandse bestuursorganen bij de planvoorbereiding kunnen worden betrokken. Ook de inspraakmogelijkbeden zijn
zodanig ruim geformuleerd dat daar ruimte bestaat voor Nederlandse
natuurlijke- en rechtspersonen om in te spreken. Gelet op de mogelijke
effecten van het Vlaamse milieubeleid op de toestand van het milieu in
Nederland betekent deze inspraakmogelijkbeid een belangrijke ontwikkeling.
Verderop in dit hoofdstuk zal op de perspectieven voor afstemming tussen
Vlaanderen en Nederland worden ingegaan.
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2.1.17, § 2 voorontwerp.
Art. 24 en 25 Commissievoorstel en art. 2.1.23 en 2.1.24 voorontwerp.
Art. 25, § 5 Commissievoorstel en art. 2.1.24, § 5 voorontwerp.
Art. 15, 22 en 29 Commissievoorstel en art. 2.1.14, 2.1.21 en 2.1.28 voorontwerp.
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7.3

Ruimtelijke ordening en inrichting

7.3.1 Algemeen
Naast het beleid en de uitvoeringsmaatregelen uit hoofde van milieubescherming kan een belangrijke invloed op watersystemen uitgaan van de
toekenning van bestemmingen aan, en het gebruik en de inrichting van,
gebieden. Vanuit dit perspectief is het dan ook van belang om te bezien
op welke wijze door middel van ruimtelijke plannen de bescherming en
het beheer van watersystemen kan worden ondersteund. De samenhang
tussen waterbeleid, milieubeleid en ruimtelijk beleid is in het voorgaande
reeds aan de orde gekomen. Ook uit deze samenhang blijkt de betekenis
van de ruimtelijke ordening voor de bescherming en het beheer van
watersystemen.
Voor het Vlaamse Gewest zijn in dit verband naast ruimtelijke
ordeningsplannen, tevens ruilverkavelings- en landinrichtingsplannen van
belang. Als eerste wordt in paragraaf 7.3.2 ingegaan op de betekenis van
het planstelsel op basis van de Stedebouwwet. In de paragrafen 7.3.3 en
7.3.4 komen ruimtelijke inrichtingsplannen aan bod.

7.3.2

Stedebouwwet

7.3.2.1 Planstelsel: plannen van aanleg
Het planstelsel op het terrein van de ruimtelijke ordening is neergelegd
in de Stedebouwwet.!" Deze wet voorziet in een aantal zogenaamde
plannen van aanleg, waarin de toekomstige ordening van een gebied wordt
aangegeven vanuit economisch, sociaal en esthetisch oogpunt, alsmede met
het oog op behoud van het natuurschoon.!"
Er worden daarbij in hoofdzaak drie planniveaus onderscheiden: de
streken, de gewesten en de gemeenten. Inhet eerste artikel van de wet wordt
weliswaar ook de nationale (nu: federale) overheid genoemd, maar deze
komt verder in de wet niet voor. Het niveau van de federale overheid is
overigens inmiddels ook niet meer in beeld voor het opstellen van
ruimtelijke ordeningsplannen, nu de ruimtelijke ordening als gevolg van

135 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw, B.S. 12 april 1962.
136 R. Vekeman, Ruimtelijke ordening en stedebouw, Antwerpen 1983, biz. 19.
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de staatshervormingen een geregionaliseerde materie is.!" De drie in
het voorgaande genoemde planniveaus blijven daardoor over en komen
hieronder achtereenvolgens aan de orde.
Op het niveau van de streken zijn tot nu toe nog nooit plannen van aanleg
opgesteld. Dit is met name het gevolg van onenigheid over de begrenzing
van de streken. Uiteindelijk is deze begrenzing in 1976 vastgesteld, maar
deze was toen eigenlijk al niet meer bedoeld voor de daadwerkelijke
opstelling van streekplannen, maar veel meer voor de oprichting van de
regionale commissies van advies (RCA) ten behoeve van de vaststelling
van de gewestplannen.!" Doordat van de streekplanbevoegdheden nooit
gebruik is gemaakt, ligt de nadruk voor het bepalen van het ruimtelijk beleid
op de gewesten en de gemeenten.
In het kader van de Stedebouwwet wordt onder' gewest' een stedebouwkundig gewest verstaan (verder: RO-gewest) en dus niet het Vlaamse Gewest.
Voor het doel van de vaststelling van gewestplannen is Vlaanderen verdeeld
in 25 van deze RO-gewesten.139 De bevoegdheid tot het vaststellen van
deze plannen is toegekend aan de Vlaamse regering.
Wat betreft de inhoud van de gewestplannen wordt in art. 12 van de
Stedebouwwet een onderscheid gemaakt tussen twee categorieen elementen. 140 In de eerste plaats vermeldt de wet een aantal verplichte elementen
die in het gewestplan moeten worden opgenomen. Het gaat daarbij met
name om de aanduiding van de bestaande feitelijke en juridische situatie
en de maatregelen van aanleg. 141 Daarnaast geeft de wet enkele facultatieve
elementen aan die in het plan kunnen worden opgenomen. Hierbij moet
bijvoorbeeld worden gedacht aan voorschriften van esthetische aard.

137 Zie hierover: G. Heeren, Ruimtelijke ordening en stedebouw in het Gewest Vlaanderen,
De Gemeente 1992, nr. 2, biz. 72 e.v., E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, Milieuzakboekje, achtste herbewerkte editie, Antwerpen 1994, biz. 16. Zie over de regionalisering
ook hoofdstuk 4 van dit onderzoek.
138 G. Heeren, a.w. 1992, biz. 73, E, de Pue, L. Lavrysen. P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 38
tIm 39.
139 De aanwijzing van de RO-gewesten heeft plaatsgevonden in de periode van 1962-1966. v oor
een overzicht van de betreffende aanwijzingsbesluitenwordt verwezen naar: Ch. Vermeersch,
Ruimtelijke planning, Brugge 1989, biz. 67 tIm 68.
140 Vgl. G. Heeren, a.w. 1992, biz. 74, Ch. Vermeersch, a.w. 1989, biz. 65 tim 69.
141 De aanduiding van de bestaande toestand betreft geen normatief element, de maatregelen
van aanleg daarentegen weI. Zie: Besluit van de Vlaamse regering houdende bepaling van
de normatieve en niet-normatieve delen van het definitiefvastgestelde gewestplan, B.S. 24
maart 1994. Zie over het verbindende karakter van bet gewestplan verderop in deze paragraaf.
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Door de in het gewestplan toegekende bestemmingen wordt de toekomstige ruimtelijke ordening van het gewestplan-gebied vonngegeven. De inhoud
van de gewestplannen wordt verder bepaald door voorschriften die aan de
bestemming worden verbonden. Hierbij zijn in de eerste plaats de algemene
stedebouwkundige voorschriften van belang. 142 Deze voorschriften gelden
voor alle gewestplannen en zijn verbonden aan bepaalde bestemmingen,
bijvoorbeeld natuurgebieden of natuurreservaten. Ret karakter van deze
stedebouwkundige voorschriften is zodanig dat gewestplannen zijn
uitgegroeid tot plannen die, wat betreft de detaillering, vergelijkbaar zijn
met gemeentelijke plannen van aanleg.'?
Met het oog op de beschenning en het behoud van natuurlijke waarden
binnen landelijke gebieden zijn vier ruimtelijke bestemmingen met name
van belang in combinatie met de daaraan verbonden algemene stedebouwkundige voorschriften. Deze zijn hieronder opgenomen. Daaruit blijkt tevens
de betekenis van ruimtelijke bestemmingen en algemene stedebouwkundige
voorschriften voor dit onderzoek. Bij de bedoelde bestemmingen gaat het
om de zogenaamde groengebieden.!" Hieronder worden onder andere
begrepen: 145
Natuurgebiedeni'"

Dit zijn bijvoorbeeld bossen, heiden, venen, moerassen
en duinen. Ook andere natuurlijke eigenschappen van een gebied kunnen voor
bescherming in aanmerking komen. Voorwaarde is wei dat het om natuurlijk
milieu gaat dat behouden, beschermd of hersteld kan worden. 147 In het verleden
zijn vaak gebieden waarin agrarische activiteiten werden uitgevoerd, aangewezen

142 KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, B.S. 10 februari 1973.
143 Ch. Vermeersch, a.w. 1989, blz, 68.
144 Andere bestemmingen waarvoor in het KB 28 december 1972 voorschriften zijn opgenomen
betreffen bijvoorbeeld woongebieden en industriegebieden. In het Besluit Vlarem Il, dat
in hoofdstuk 7 van dit onderzoek nader aan de orde komt, zijn milieuvoorschriften opgenomen
voor gebieden met deze bestemmingen.
145 De opsomming in art. 2.4.3 jo. art. 13 van het KB 28 december 1972 van gebieden die
als groengebieden worden aangemerkt, is niet limitatief. Zie: R. Vekeman, Ruimtelijke
ordening en stedebouw. Overzicht van de rechtspraak 1982-1987, Deel Il De plannen van
aanieg, inhoudelijke regeling, TGEM 1989, nr. 2, blz. 84.
146 Binnen natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarden en landschappelijk
waardevolle agrarische gebieden is het Besluit van de Vlaamse regering van 4 december
1991 tot instelling van een vergunningplicht voor de wijziging van de vegetatie en van lijnen puntvormige elementen, B.S. 24 maar! 1992 (Vegetatiebesluit) van toepassing. Op grond
van dit besluit geldt voor een aantal activiteiten binnen deze gebieden een vergunningplicht.
Op dit vergunningstelsel wordt in hoofdsruk 7 nader ingegaan.
147 Zie: R.v.St. 12oktober 1982, nr. 22.535, R.v.St. 26 januari 1987, nr. 27.738, in: R.
Vekeman, a.w. 1989, nr. 2, biz. 84.
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als natuurgebied. Het KB omvat voor deze activiteiten echter geen beperkende
voorschriften, als gevolg waarvan het begrip natuurgebied is uitgehold.!"
In natuurgebieden is het bouwen van jagers- en visserijhutten toegestaan, mits
deze Diet voor bewoning worden gebruikt.!"
Natuurgebied met wetenschappelijke waarde en natuurreservaten: In deze
gebieden zijn uitsluitend handelingen en werken toegestaan, welke nodig zijn
voor de actieve of passieve bescherming van het gebied. I~ Daarbij moet in
het licht van de in hoofdstuk 8 van dit onderzoek te behandelen instrumenten
tot toekenning van een bijzondere beschermde status worden geconstateerd,
dat een voorstel om een gebied als landschap te rangschikken geen afdoende
basis biedt om die grond als een natuurgebied met wetenschappelijke waarde
op te nemen in een gewestelijk plan van aanleg.!"
Landschappelijk waardevolle ag rarische gebieden: Binnendeze gebieden gelden
beperkingen met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In de gebieden is het toegestaan om handelingen en werken,
die met de bestemming van het gebied overeenstemmen, uit te voeren mits de
schoonheidswaarde
van het gebied Diet wordt aangetast. III In tegenstelling
tot de bestemming als natuurreservaat kan een voorstel tot rangschikking als
landschap wei worden ingeroepen om een bestemming tot landschappelijk
waardevol agrarisch gebied te rechtvaardigen.!"
Waterwinningsgebieden: Alle gebiedsbestemmingen
die in gewestplannen
voorkomen kunnen tevens als waterwinningsgebied worden aangeduid. Dit geldt
eveneens voor natuurgebieden! 154

Naast de bovengenoemde bestemmingsaanduidingen kunnen in het landelijk
gebied tevens bufferzones worden aangewezen teneinde een overgangsgebied
te creeren tussen gebieden waarvan de besternmingen onverenigbaar zijn,
of die ten behoeve van een goede plaatselijke ordening van elkaar gescheiden
moeten worden. 155
Hiervoor heb ik al gewezen op het feit dat de algemene stedebouwkundige
voorschriften gelden voor alle gewestplannen voorzover althans in deze
plannen de betreffende bestemmingen zijn aangegeven. In het gewestplan
zelfkunnen daarnaast aanvullende stedebouwkundige voorschriften worden

148
149
150
151
152
153
154
155
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E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 53.
Art. 13 KB 28 december 1972.
Art. 13 KB 28 december 1972.
R.v.St. 29 januari 1987, nr. 27.488, in: R. Vekeman, a.w. 1989, biz. 84.
Art. 2.4.6 en art. 15 KB 28 december 1972.
R.v.St. 29 januari 1987, nr. 27.488, in: R. Vekeman, a.w. 1989, biz. 85 tim 86.
Art. 2, 3, en 18 KB 28 december 1972.
Art. 14 KB 28 december 1972. Zie ook: E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994,
biz. 55.
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opgenomen. Deze betreffen met name de bij de toegekende bestemming
toegelaten of juist verboden bebouwing.!" Een veel voorkomend aanvullend voorschrift is de aanduiding als ecologisch waardevol agrarisch gebied.
Landbouwactiviteiten zijn in deze gebieden in beginsel toegestaan op
voorwaarde dat het specifieke milieu van planten en dieren en de landschappelijke waarde niet worden geschaad. De bepaling is onvoldoende uitgewerkt
om duidelijk richting te geven aan de bescherming. Er is echter wel
jurisprudentie bekend waarin werken in een ruilverkavelingsgebied, dat
tevens als ecologisch waardevol agrarisch gebied was aangeduid, zijn
stilgelegd vanwege dit voorschrift.!"
Hoewel deze uiteenzetting doet vermoeden dat gewestelijke plannen van
aanleg een solide juridische basis kunnen vormen voor gebiedsbescherming,
is de praktijk anders gebleken. Een groot aantal uitzonderingsbepalingen
en afwijkingsmogelijkheden, die zijn opgenomen in het hierboven reeds
aangehaalde KB uit 1972 alsmede in een aantal aanvullende decreten en
uitvoeringsbesluiten, heeft ertoe geleid dat vooral de open ruimte in
Vlaanderen zwaar onder druk is komen te staan. Aangezien deze uitzonderingsbepalingen in hoofdzaak een rol spelen in het kader van de bouw- en
milieuvergunningverlening worden deze in hoofdstuk 7 van dit onderzoek
behandeld.!" Afgezien van de afwijkingsmogelijkheden bieden plannen
van aanleg, zeker gelet op de juridische betekenis, wel degelijk beschermingsmogelijkheden. Aangezien de juridische betekenis van gewestelijke
en gemeentelijke plannen aanleg vergelijkbaar is wordt deze behandeld in
aansluiting op de inhoudelijke bespreking van de gemeentelijke plannen.
Gemeentelijke plannen van aanleg kunnen betrekking hebben op het gehele
grondgebied van de gemeente (Algemene plannen van aanleg), dan wel
op een deel daarvan (Bijzondere plannen van aanleg). 159 Beide worden
door de gemeenteraad vastgesteld.l'"

156 P. Stryckers, De beschenning van de natuur in het Vlaamse Gewest, in: L. Lavrysen (red.),
Milieurecht recente ontwikkelingen deel II, Brussel 1989, biz. 102.
157 Hofvan Beroep Gent, 26 augustus 1987, besproken in: E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers,
a.w. 1994, biz. 56.
158 Opgemerkt kan worden dat in een gemeentelijk plan van aanleg kan worden aangegeven
dat voor bepaalde gebieden geen toepassing mag worden gegeven aan de uitzonderingsbepalingen. Hierover: Het algemeen en bijzonder plan van aanleg als beleidsdocument, Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap AROHM, Brussel 1992, biz. 2.79.
159 Art. 15 en 16 Stedebouwwet.
160 Een BPA bestaat uit verschillende delen waaronder een bestemmingsplan, ruil- en/of herverkaveiingspian en onteigeningspian. Ch. Vermeersch, a.w. 1989, biz. 120.
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In een Algemeen plan van aanleg (APA) worden de hoofdlijnen van
aanleg opgenomen voor de ruimtelijke ordening van de gemeente, terwijl
een Bijzonder plan van aanleg (BPA) meer in detail treedt.!" Hoewel
de wettelijke formulering blijk geeft van een planverplichting kan onder
andere ontheffmg van de planverplichting worden verleend wanneer de
gemeente (na goedkeuring door de Vlaamse regering) beslist dat genoegen
wordt genomen met de voorschriften van een bestaand gewestplan. Dit is
met name mogelijk in het geval dat een gewestplan reeds zo duidelijk is
dat gemeentelijk plan overbodig wordt. 162 Hierboven is al aangegeven
dat de gewestplannen vaak al even gedetailleerd zijn als gemeentelijke
plannen. Een ontheffmg van de planverplichting zal dan ook geen
uitzondering zijn.
Evenals een gewestelijk plan van aanleg bevatten gemeentelijke AP A's en
BPA's verplichte en facultatieve elementen. De verplichte elementen zijn
de beschrijving van de bestaande toestand en de algemene bestemming van
delen van het grondgebied. Bij BPA' s is deze aanduiding van de bestemming
gedetailleerd.P' De facultatieve elementen in APA's en BPA's kunnen
bijvoorbeeld betrekking hebben op plaatsen bestemd voor het aanleggen
van groene ruimte en bosreservaten.l"
Anders dan bij de gewestplannen het geval is, zijn voor gemeentelijke
plannen van aanleg geen algemene stedebouwkundige voorschriften van
toepassing. Aan de gemeentelijke plannen kunnen, evenals bij de gewestplannen, wel voorschriften worden verbonden.
Naast plannen van aanleg voor afzonderlijke gemeenten kunnen
gemeenten ook gezamenlijk een plan van aanleg opstellen dat zich over
het grondgebied van verschillende gemeenten uitstrekt. Het gaat dan om
intercommunale plannen. Aan een intercommunaal plan kan de kracht van
een gewestplan worden toegekend voorzover het grondgebied van de
gemeenten niet ligt binnen de grenzen van een door de Vlaamse regering
vastgesteld gewestplan.!"
Plannen van aanleg op alle niveaus kunnen worden aangemerkt als
normatieve plannen en zijn dus juridisch bindend (verordenende kracht). 166

161
162
163
164
165
166

118

Art. 15 Stedebouwwet.
Ch. Vermeersch, a.w. 1989, blz. 106.
Art. 15 en 16 Stedebouwwet. Zie hierover Ch. Vermeersch, a.w. 1989. biz. 100 e.v.
Vgl. Ch. Vermeersch, a.w. 1989, biz. 108.
Art. 14 Stedebouwwet.
lngevolge art. 2, § 1 van de wet verleent de minister verbindende kracht aan gewestelijke
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Deze binding heeft in de eerste plaats betrekking op de verplichting tot het
naleven van de planvoorschriften bij de beoordeling van bouw- en
verkavelingsvergunningen, maar daarnaast ook op het in acht nemen van
de planvoorschriften in het kader van bijvoorbeeld milieuvergunningprocedures (zie hierover hoofdstuk 7 van het onderhavige onderzoekj.!" De
binding geldt zowel voor de plantekst als voor de grafische weergave.l'"
In het stelsel van plannen van aanleg is sprake van een hierarchische
verhouding. Daarbij geldt als uitgangspunt dat een plan op een lager
schaalniveau zich 'moet richten naar' het plan van het naast hogere
schaalniveau en daarbij het hogere plan kan aanvullen. Dit uitgangspunt
van de planhierarchie geldt echter niet onverkort aangezien steeds de
mogelijkbeid openstaat om af te wijken 'omwille van de beoogde flexibiliteit'.169
Over de reikwijdte van deze afwijkingsbevoegdheid heeft de Raad van
State in 1983 een advies uitgebracht. Dit advies heeft navolging gekregen
in een arrest van de Raad van State uit 1988 (Heylen).'?? Zowel in het
advies als in het arrest werd bepaald dat afwijking van een hoger plan van
aanleg toelaatbaar is in een beperkt aantal gevallen, namelijk indien:
1.
2.
3.

is aangetoond dat een bestemming in een hoger plan achterhaald is;
de in een lager plan voorgestelde bestemming weI beantwoordt aan
planologische behoeften;
deze planologische redenen duidelijk zijn en goed gelokaliseerd kunnen
worden, aangezien anders een herziening van het hogere plan wellicht meer
aangewezen is.l7I

en gemeentelijke plannen van aanleg.
167 R.v.St. 12 februari 1981, nr. 20.951, R.v.St. 1 juli 1982, nr. 22.419, R.v.St. 15 maart
1983, nr. 23.027, besproken in: R. Vekeman, Ruimtelijkeordening
en stedebouw. Overzicht
van de rechtspraak 1982-1987, Deel I De plannen van aanleg, formele regeling, TGEM
1988, nr 5/6, biz. 276.
168 De aanwijzingen die in bet bestemmingsplan
van een plan van aanleg voorkomen bebben
slecbts een verbindend karakter voor zover ze relevant zijn in verband met het doel dat de
wetgever met die plannen nastreeft. Dit betekent dat uitvoeringsdetails
niet in bet plan
thuishoren. R.v.St. 10 juni 1987, nr. 28.059, besproken in: R. Vekeman, a.w. 1989, biz.
79.
169 Art. 12, derde lid, art. 15, vierde lid en art. 16, vierde lid Stedebouwwet.
170 Advies R.v.St. nr. A 29.61O/IV-9-864,
A 29.7711lV-9-870,
R.v.St. 28 januari 1988, nr.
29.254, o.a. besproken in G. Heeren, a.w. 1992, biz. 82. Zie over bet advies van de Raad
van State tevens Ch. Vermeerscb, a.w. 1989, bIz. 37.
171 Ch. Vermeerscb, a.w. 1989, biz. 37 en G. Heeren, a.w. 1992, biz. 82.
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Als gevolg van een later totstandgekomen hoger plan komt het lagere plan,
voor zover dat in strijd is met het hogere plan, van rechtswege te
vervallen.!"
Ondanks de in beginsel hierarchische verhouding zijn in het recente
verleden, aan de hand van de toepassing van de flexibiliteitsbepalingen,
op grote schaal BPA's opgesteld die afweken van gewestelijke plannen van
aanleg.!" Dit heeft ertoe geleid dat in 1992 een moratorium is afgekondigd. Dit moratorium houdt in dat aan BPA's die afwijken van de
bestemming van de gewestelijke plannen van aanleg, goedkeuring wordt
onthouden. Tegen de achtergrond van het in voorbereiding zijnde
structuurplan voor het Vlaamse Gewest is dit moratorium in december 1993
weer enigszins versoepeld.!" In een omzendbrief is bepaald dat bij het
uitoefenen van de toezichtsbevoegdheden ten aanzien van een BPA, met
de doelstellingen en de visie die zijn uitgewerkt in het structuurplan rekening
zal worden gehouden.!" De globale doelstellingen van dit structuurplan
betreffen onder andere het behoud en de uitbreiding van de open ruimte,
alsmede het creeren van kwalitatief goede ruimtelijke condities ter
bevordering van een duurzame economische ontwikkeling.!" Op basis
van de omzendbrief komen de van het gewestelijk plan van aanleg
afwijkende BPA's weer voor goedkeuring in aanmerking wanneer aan drie
voorwaarden is voldaan: 177
I.
2.
3.

alleen elementen die thuishoren op gemeentelijk niveau mogen in
overweging worden genomen;
afwijkingen moeten worden gesitueerd in de gemeentelijke context;
bij de afwijking moet een tijdsplanning worden opgenomen met een
aanduiding van de middelen om de bestemming te realiseren.

Anders dan ten aanzien van de BPA's is geconstateerd, hebben gemeenten
op grote schaal nagelaten om APA's op te stellen.!" De achterliggende

172
173
174
175

Zie: Ch. Vermeersch, a.w. 1989, biz. 38, G. Heeren a.w. 1992, biz. 81.
Ministerie van de Vlaarnse Gemeenschap, a.w. 1992, biz. 0.8.
Omzendbrief, RO nr. 93/1, B.S. 16 december 1993.
Het gaat hierbij om een omzendbrief waarin het beleid inzake de goedkeuring is vastgelegd.
De omzendbriefheeft daarmee het karakter van een beleidsregel die bindend is via de werking
van algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Vgl. K. Leus, Pseudo-wetgeving (diss.),
Antwerpen-Apeldoom 1992, biz. 120 e.v.
176 I. Lietaer, Omzendbrief over BPA' s die afwijken van gewestplannen, Milieurecht info, 1994
nr. 2, biz. 1.
177 I. Lietaer, a.w. 1994, biz. 8.
178 Sinds 1976 zijn slechts 2 APA's goedgekeurd. Zie hierover: Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, a.w. 1992, biz. 0.7.
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reden is de vergaande detaillering van de gewestelijke plannen van aanleg
als gevolg waarvan het vaststellen van AP A's feitelijk overbodig werd. 179
Inmiddels heeft de beperking van de afwijkingsmogelijkbeden in BPA's
ertoe geleid dat meer belangstelling voor APA's is ontstaan. ISO
Een tweede ontwikkeling in het planstelsel op het terrein van de
ruimtelijke ordening betreft de verschuiving van bindende bodembestemmingsplannen naar structuurplannen waarin globaal het sociaal-ruimtelijk
beleid wordt geschetst. 181
De ontwikkeling naar structuurplanning zal worden opgenomen in het
toekomstige Decreet op de ruimtelijke ordening en stedebouw. Daarin wordt
voorzien in een planstelsel op drie niveaus: het Vlaamse Gewest, de
provincies en de gemeenten. Voor aIle drie de niveaus zal worden voorzien
in structuurplannen en uitvoeringsplannen. In structuurplannen worden,
na afweging van de verschillende maatschappelijke activiteiten, de opties
vastgelegd voor de ruimtelijk-structurele ontwikkeling van het gebied. De
structuurplannenzijn in beginsel indicatiefvanaard, behoudens wat betreft
de ruimtelijke kembeslissingen. Deze zijn bindend voor de overheid, terwijl
van de indicatieve bepalingen eventueel gemotiveerd kan worden afgeweken.
Bij het opstellen van het uitvoeringsplan moet het planopstellende
bestuursorgaan zich richten naar het structuurplan. Ret uitvoeringsplan heeft
verbindende kracht en vormt het toetsingskader voor de bouwvergunningverlening.!"
Zoals het zich nu laat aanzien zullen de herzieningen in het planstelsel
op het terre in van de ruimtelijke ordening op zijn vroegst eind 1994, begin
1995 worden afgerond.l"

7.3.2.2

Procedurele waarborgen bij de vaststelling van plannen van aanleg

Plannen van aanleg bieden potentiele mogelijkbeden tot bescherming van
landschappelijke waarden en natuurwaarden. Inverband met de verbindende
kracht van de bepalingen van deze plannen (voor zowel overheid als

179
180
181
182

Ch. Vermeersch, a.w. 1989, biz. 110.
E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 70.
Ch. Vermeersch, a.w. 1989, biz. 158.
Zie over het nieuwe planste1sel:M. Evenepoel, Voorontwerpvan decreet inzake de ruimtelijke
ordening en de stedebouw. Krachtlijnen, in: K. Deketelaere (red.), Recente ontwikke1ingen
inzake ruimtelijke ordening en stedebouw, Brugge 1994, biz. 28 e.v., L. van Geystelen,
Ontwerp-decreet ruimtelijke ordening, Milieu & Bedrijf, 28 april 1994, biz. 6.
183 B. Martens, Wijzigingen aan de Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedebouw, Milieurecht info, extra editie februari 1994, biz.
12.
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natuurlijke- en rechtspersonen) verdienen procedurele bepalingen de aandacht
waarmee de inbreng van ruimtelijk relevante belangen, en de afweging
daarvan in het kader van de procedure, worden geregeld. Daarbij zal
uitsluitend worden ingegaan op de procedures tot vasts telling en herziening
van gewestelijke en gemeentelijke plannen van aanleg.!"
Het behoort op basis van de Stedebouwwet tot de bevoegdheid van de
Vlaamse regering om op eigen initiatief, dan wel op verzoek van een
gemeente of een betrokken vereniging van gemeenten, te beslissen dat een
gewestelijk of gemeentelijk plan van aanleg geheel df gedeeltelijk wordt
herzien.l" De beslissing tot herziening is niet aan inspraak onderworpen.
Op basis van de Uitdrukkelijke motiveringswet moet de beslissing van de
minister echter met redenen worden omkleed. 186 Bovendien is deze vatbaar
voor annulatieberoep (vernietigingsberoep) op de Raad van State. Op het
annulatieberoep wordt hieronder nog ingegaan.
Sinds de wijzigingen van de Stedebouwwet als gevolg van het Programmadecreet van december 1993 is de gewestplanprocedure aan termijnen
gebonden."? Op overschrijding van de termijnen staat het vervallen van
het ontwerp-gewestplan als sanctie.!"
De planprocedure begint met het opstellen van een voorontwerp door
de Administratie ruimtelijke ordening.!" Deze voorontwerpfase is
vermeldenswaardig aangezien hier geen inspraak mogelijk is, terwijl de
belangrijkste beslissingen reeds in deze fase worden genomen. WeI wordt
in de voorontwerp-fase de RCA geconsulteerd waarin ook milieu- en
natuurbeschermingsorganisaties
zitting kunnen hebben."? Via deze

184 Zie voor een overzicht van beide procedures: G. Heeren, a.w. 1992, biz. 72 e.v., E. de
Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 60 e.v.
185 Art. 43, eerste lid Stedebouwwet.
186 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen,
B.S. 12 september 1991.
187 De duur van de procedure kan, behoudens wanneer sprake is van een verlengde procedure,
maximaal 240 dagen bedragen. Vg1. B. Martens, a.w. 1994, biz. 11 e.v.
188 Art. 13, § 8 Stedebouwwet zoals gewijzigd door het Programmadecreet van 22 december
1993, B.S. 29 december 1993.
189 Ook deze wijziging is bij het Programmadecreet ingevoerd. Voorheen kon het ontwerpgewestpJanook door privaaIrechtelijkeof publiekrechtelijke recbtspersonen worden opgesteld.
B. Martens, a.w. 1994, bIz. 13.
190 In de praktijk werden aanvankelijk vaak voorontwerp-plannen voorgelegd aan officieuze
adviescomite' s. Hierin waren vaak belangen van ondememers, grondeigenaren en 1andbouw
vertegenwoordigd. Milieuorganisatieskwamen in deze fase nauwelijks aan bod. Inde ontwerpfase, wanneer de verplichte RCA werd ingesteld, speelden deze organisaties vaker een ro1.
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organisaties kunnen naast de gebruiksbelangen die binnen het plangebied
een rol spelen tevens de natuur- en milieubelangen in de ruimtelijke
afwegingen worden ingebracht.
Het vervolgens door de Vlaamse regering (in concreto de minister van
Ruimtelijke ordening) vooriopig vastgesteide ontwerp-plan wordt aan een
openbaar onderzoek onderworpen dat wordt gecoordineerd door de
Gouverneur van de provincie. Het ontwerp wordt zestig dagen ter inzage
gelegd op het gemeentehuis van de binnen het RO-gewest gelegen
gemeenten.!" Binnen deze termijn kunnen door een ieder schriftelijk \
bezwaren en opmerkingen worden ingediend bij de Gouverneur. 192 Bij
de beoordeling van de ingediende bezwaren speelt de hiervoor reeds
genoemde RCA een belangrijke ro1.193 Deze commissie moet ingaan op
de adviezen en bezwaren en formuleert haar standpunten in een advies.!"
Bij de vasts telling van het defmitieve gewestplan door de Vlaamse regering
mag slechts gemotiveerd worden afgeweken van het advies van de RCA.
De Vlaamse regering mag niet eigener beweging wijzigingen aanbrengen,
maar aileen naar aanleiding van bezwaren en adviezen.!" Het defmitieve
gewestplan wordt in gemeenten binnen het RO-gewest voor een ieder ter
inzage gelegd.l"
Als definitieve rechtshandeling is het gewestplan vatbaar voor annulatieberoep (vernietigingsberoep) dat moet worden gericht tot de Afdeling

Tot vandaag de dag bestaat echter ook indeze commissies te weinig aandacht voor het natuuren landschapsbelang. E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 46.
191 Tot voor kort had een ontwerp-gewestplan verbindende kracht, Bij de wijziging van de
Stedebouwwet als gevolg van het Programmadecreet is de verbindende kracht aan ontwerpgewestplannen ontnomen. De achtergrond van deze wijziging is gelegen in de wens om het
openbaar onderzoek meer betekenis te geven. Zie: B. Martens, a.w. 1994, biz. 12.
192 Provincie- en gemeentebesturen brengen binnen 60 dagen na het afsluiten van het openbaar
onderzoek advies uit over het ontwerp aan de Gouverneur (art. 13, § 3 Stedebouwwet zoals
gewijzigd bij art. 99 van het Programmadecreet).
193 De Gouverneur van de provincie draagt er zorg voor dat bezwaren bij het afsluiten van het
onderzoek aan RCA worden voorgelegd. Art. 13, § 2 Stedebouwwet zoals gewijzigd bij
art. 99 van het Programmadecreet.
194 De commissie is niet verplicht om op ieder bezwaar ook afzonderlijk te antwoorden. Uit
het advies ofwel uit het besluit tot vaststelling van het plan moet aan de indiener van het
bezwaar blijken waarom dit niet gegrond wordt bevonden. Zie hieromtrent: R. v .St. 9 januari
1986, nr. 26.043, R.v.St. 19 december 1985, nr. 25.994, R.v.St. 25 oktober 1983, nr.
23.620 in: R. Vekeman, a.w. 1988, biz. 284.
195 Vgl. R. Vekeman, a.w. 1988, biz. 285.
196 Bij de publikatie in het Belgisch Staatsblad wordt de definitieve vaststelling alsmede het
advies van de RCA openbaar gemaakt. Het besluit tot vaststelling treedt 15 dagen na de
bekendrnaking ervan in werking. Art. 13bis Stedebouwwet ingevoegd bij art. 100 van het
Programmadecreet.
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administratie van de Raad van State. Dit beroep lean, binnen zestig dagen
na bekendmaking van het gewestplan, worden ingesteld door belanghebbende
natuurlijke- en rechtspersonen. Ook milieuorganisaties die de rechtsvorm
bezitten van een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) kunnen annulatieberoep instellen voor zover ze aan de ontvankelijkheidseisen voldoen. 197
Een vordering tot annulatie bij de Raad van State kan uitsluitend worden
ingesteld wanneer sprake is van een persoonlijk en rechtstreeks belang.!"
Bij milieuorganisaties die de rechtsvorm van een VZW hebben lean in drie
situaties sprake zijn van een beroepsrecht.
In de eerste plaats kunnen vorderingen ter verdediging van het eigen
belang worden ingesteld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een
milieuorganisatie zelf eigenaresse van een gebied is.
Ten tweede zijn vorderingen denkbaar ter verdediging van de individuele
belangen van leden van de vereniging. Deze vordering wordt door de Raad
van State echter niet-ontvankelijk verklaard. WeI wordt aanvaard dat een
rechtspersoon de collectieve belangen van de leden verdedigt. Dit moet
echter uitstijgen boven het belang van een of enkele individuele leden.
Ret derde belang dat in een vordering centraal kan staan betreft het
algemeen belang. Milieuorganisaties kunnen ten behoeve van het algemeen
belang optreden als blijkt (met name uit de statuten waarin bescherming
van leefmilieu is omschreven) dat zij voldoende representatief zijn om de
vordering in te stellen.P" Dit representativiteits-vereiste is in de jurisprudentie nader uitgewerkt. Daarbij is van belang dat verenigingen een zodanige
aanhang hebben dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het door
de vereniging ingenomen standpunt met dat van belanghebbenden samenvalt.
Op grond van deze motivering zijn koepelverenigingen uitgesloten van het
beroepsrecht. Zij worden niet geacht de kwaliteit te hebben om op te komen
voor specifieke belangen van deelverenigingen.P" Daarnaast missen ook
verenigingen die opkomen voor het milieu in het gehele land of een Gewest

197 Zie bijv. R.Y.S!. 20 januari 1981, nrs. 20.882 tot 20.885, R.Y.S!. 10 maar! 1981, nr. 21.012
en R.Y.S!. 11 september 1981, nr. 21.384, aangehaald in: R. Vekeman a.w. 1988, biz.
288.
198 P. Lemmens, J. Verlinden, Toegang tot de reehter in milieuzaken, in: Reehtspraak en
milieubescherming, Antwerpsjuristencongres 1991, biz. 250, E. de Pue, L. Lavrysen, P.
Stryckers, a.w. 1994, biz. 471 e.v.
199 Zie oyer het vorderingsrecht van milieuverenigingen: E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers,
a.w. 1994, biz. 512 e.v.
200 n.v.sr. 20 januari 1981, nr. 20.882 tim 20.885 en R.Y.St. 20 mei 1987, nr. 27.995,
besproken in: P. Lemmens, J. Verlinden, a.w. 1991, biz. 254.
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het specifieke belang om beroep in te stellen dat slechts een deelgebied
betreft.'?'
Hoewel dit zeker niet ondenkbaar is, zijn (mij) geen gevallen bekend
waarin ook Nederlandse milieuorganisaties aan de gewestplanprocedure
hebben deelgenomen. Wanneer de beleidslijn van de Raad van State wordt
gevolgd zoals deze is geformuleerd ten aanzien van de ontvankelijkheid
van milieuorganisaties bij annulatieberoepen in milieuvergunningprocedures,
zouden hier althans voor Nederlandse milieuorganisaties in de vorm van
verenigingen en mogelijk ook stichtingen (behoudens koepelorganisaties)
kansen aanwezig zijn.202
Ook bij gemeentelijke plannen van aanleg wordt, evenals dat bij de
gewestplannen het geval is, door een ontwerper een voorontwerp opgesteld.203 Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het college van burgemeester en schepenen. Over het voorontwerp kan onder andere de
Gemeentelijke Commissie van advies (GCA), een lokale equivalent van
de RCA, haar visie geven.F" De gemeenteraad is vervolgens bevoegd
tot voorlopige vasts telling van het ontwerp-plan.r" Dit ontwerp wordt
onderworpen aan een openbaar onderzoek en wordt daartoe gedurende dertig
dagen ter inzage gelegd op het gemeentehuis. In deze periode kunnen
bezwaren en opmerkingen ter kennis worden gebracht van het schepencollege.206 In de jurisprudentie van de Raad van State is uitdrukkelijk bepaald
dat milieuorganisaties in de vorm van een VZW eveneens tijdens het
openbaar onderzoek hun bezwaren en oprnerkingen kenbaar kunnen
maken.?"

201 R.v.St. 24 april 1984, nr. 27.834, R.v.St. 12 juni 1987, nr. 28.086, behandeld in: P.
Lemmens, J. Verlinden, a.w. 1991, biz. 254 tIm 255.
202 Vgl. A. de Weert, Ontvankelijk of niet? Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de
ontvankelijkheid van milieugroeperingen in binnen- en buitenland, Afstudeerscriptie KUB,
Tilburg 1994, biz. 98.
203 Dit mogen uitsluitend natuurlijke personen of privaat - of publiekrechtelijke rechtspersonen
zijn die daartoe in een openbaar register door de Gouverneur van de provincie, na advies
van de RCA, zijn opgenomen (art. 21 Stedebouwwet zoals gewijzigd door art. 102, § 1
van het Programmadecreet).
204 Vaak worden voor het voorontwerp eerst nog schetsontwerpen opgesteld. Hier worden de
grote lijnen reeds uitgezet. Vermeersch wijst erop dat GCA' s in deze eerste fase nauwelijks
worden betrokken, evenrnin als de bevolking. Zie: Ch. Vermeersch, a.w. 1989, biz. 132.
205 Art. 21 Stedebouwwet.
206 Naast de terinzagelegging moet ook aanplakking en kennisgeving plaatsvinden van het plan
in het Belgisch Staatsblad en in drie bladen van het Rijk waarvan er een verschijnt in de
hoofdplaats van de provincie.
207 R.v.St. 7 mei 1982, nr. 22.237, besproken in: R. Vekeman, a.w. 1988, biz. 288.
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Het ontwerp-plan wordt samen met de adviezen en bezwaren voorgelegd
aan de GCA. Deze commissie moet binnen zestig dagen advies uitbrengen.208Daarna is het laatste woord aan de gemeenteraad.P? De uiteindelijke goedkeuring van het plan moet worden verleend door de minister.?"
Dit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het goedgekeurde
plan ligt vervolgens ter inzage op het gemeentehuis. Evenals tegen het
gewestelijk plan van aanleg kan ook tegen gemeentelijke plannen van aanleg
bij de Raad van State annulatieberoep worden ingesteld.
Plannen van aanleg bieden in beginsel een belangrijk juridisch bindend
afwegingskader voor de ruimtelijke inpassing van beschermings- en
beheersmaatregelen, die eveneens vanuit waterhuishoudkundig perspectief
van belang kunnen zijn. Daarbij zijn procedurele waarborgen, zoals in
hoofdstuk 3 van dit onderzoek geformuleerd, bijzonder van belang.
Met name de bevoegdheid van milieuverenigingen om deel te nemen
aan bezwaar- en beroepsprocedures leidt ertoe dat naast de direct belanghebbenden binnen het plangebied, ook vertegenwoordigers van het milieu- en
natuurbelang in de procedure hun mening kenbaar kunnen maken en
daarmee aan deze belangen expliciet een plaats wordt toebedeeld in de
ruimtelijke afwegingen. Bovendien openen de procedurele waarborgen de
mogelijkbeid tot inzage in de vastgestelde plannen. Zeker gelet op de grote
juridische betekenis van plannen van aanleg zijn deze waarborgen extra
van belang.?"
Bij plannen van aanleg moet wei in het oog worden gehouden dat deze
steeds kunnen worden herzien, als gevolg waarvan sprake is van een
onzekere bescherming. De plannen zullen dan ook met name een aanzet
vormen tot, of een ondersteuning bieden aan, andere beschermingsmaatregelen.

208 Voorstellen van de commissie om het plan te wijzigen leiden ertoe dat nogmaals een openbaar
onderzoek moet worden gehouden. R. Vekeman, a.w. 1988, bIz. 289.
209 Anders dan bij de gewestplanprocedure wordt de formele behandeling van ingediende
bezwaren vaak door gemeenten uitgevoerd, en nietdoor de GCA. VgI. R. Vekeman, a.w.
1988, bIz. 288 tim 289.
210 Een gemeentelijk plan van aanleg kan worden herzien. De beslissing hiertoe wordt genomen
door de bevoegde Gemeenschapsminister, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van
de betrokken gemeenteraad (art. 43 Stedebouwwet).
211 Inhet voorontwerpdecreet op deruimtelijkeordeningwordteen
vereenvoudigingvoorgesteld
van de procedure, waarin eveneens de procedurele waarborgen van inspraak en openbaarheid
een belangrijke rol zullen spelen. Zie over de hoofdlijnen: M. Evenepoel, a.w. 1994, bIz.
28 e.v.
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7.3.3

Wet op de ruilverkaveling

7.3.3.1 Planstelsel: globale planvorming
In het voorgaande zijn ruimtelijke ordeningsplannen behandeid. De
verwezenlijking van ruimteIijke bestemmingen, maar ook bijvoorbeeld van
waterhuishoudkundige functies, kan om ruimtelijke inrichtingsmaatregelen
vragen. Als eerste inrichtingsinstrument wordt hier de ruilverkaveling
besproken. In paragraaf 7.3.4 zal op landinrichting worden ingegaan.
De juridische grondslag voor de uitvoering van ruilverkavelingsprojecten
is opgenomen in een wet uit 1956.212 Op basis van deze wet was ruilverkaveling een inrichtingsinstrument ter behartiging van landbouw-economische
belangen. Na een tweetal wetswijzigingen en als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen heeft geleidelijk een verruiming van de doelstellingen
plaatsgevonden.i" Ruilverkaveling is inmiddels uitgegroeid tot een multisectoraal instrument waarbij naast de Iandbouwbelangen ook natuur-,
landschaps- en milieubelangen een rol kunnen spelen.i" Ret blijft echter
weI een instrument dat wordt toegepast in landbouwgebieden.i" Als
zodanig is dan ook duidelijk sprake van een andere invalshoek dan bij het
instrument landinrichting, dat niet per defmitie aan landbouwgebieden is
gekoppeld.
Naast een verbreding van de doelstellingen die ten grondsiag liggen
aan de ruilverkaveling kan ook een kentering worden gesignaleerd in de
aanpak van ruilverkaveling. Inde aanvankelijke opzet werden ruilverkavelingsprojecten uitgevoerd zonder dat voorafgaand een duidelijk beeld van
de ruimtelijke vormgeving en het geheel van de effecten van het betrokken
project voor ogen stond.

212 Wet van 25 juni 1956 op de ruilverkaveling van landeigendornmen uit kracht van de wet,
B.S. 9/10 juli 1956.
213 De eerste wijziging yond plaats bij Wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van
landeigendornmen uit kracht van de wet, B.S. 4 september 1980. Een tweede wetswijziging
in 1978 institutionaliseerde de landschapszorg. Wet van 11 augustus 1978 tot aanvulling
van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendornmen uit kracht van wet
met bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaarnse Gewest, B.S. 22 september 1978.
214 P. Demeester, Voorwoord, in: Ruilverkaveling in Vlaanderen, een toelichting bij de nieuwe
aanpak, Vlaarnse landmaatschappij 1992, biz. ill, en J. Soetewey, Ruilverkaveling in
Vlaanderen; een toelichting bij de nieuwe aanpak, biz. 3 van het hiervoor aangehaald werk.
Daarnaast voor toepassing in de praktijk: Nationale landmaatschappij, Planning en evaluatie;
een nieuwe kijk op ruilverkaveling, Pilootproject Poppel, 1989, biz. 4.
215 Zie ook: J. Soetewey, a.w. 1992, biz. 4.
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Sinds een aantaI jaren worden experimenten uitgevoerd met globale
planvorming waarbij, aan de hand van plannings- en evaluatieonderzoek,
bij de voorbereiding van ruilverkaveling naar alle betrokken aspecten wordt
gekeken.!" Door middel van deze aanpak kunnen in samenhang met de
landbouwfunctie ook andere functies beter tot hun recht komen."? Een
randvoorwaarde voor een multifunctionele aanpak is immers dat inzicht
in het geheel van de effecten van inrichtingsmaatregelen bestaat. 218
Als voorbeeld van deze werkwijze kan worden gewezen op het
pilotproject Poppe!. In het hierbij opgemaakte globale plan worden
planaltematieven en evaluatiecriteria beschreven. In beschrijvingen van
het voorgenomen project wordt een omschrijving gegeven van de ruimtelijke
en visuele effecten op het landschap, alsmede van de landschapsecologische
effecten. Hiermee wordt tegelijkertijd maatschappelijk verantwoording voor
het ruilverkavelingsproject afgelegd.!" Naar aanleiding van de positieve
resultaten van dit pilotproject wordt de globale planvorming tegenwoordig
ook bij andere ruilverkavelingsprojecten toegepast.
De toenemende aandacht in ruilverkavelingsprojecten voor andere
gebiedsfuncties dan de agrarische functie is van belang in het licht van
integrale gebiedsbescherming waarbij, zoals onder andere het geval was
bij het pilotproject Poppel, aandacht bestaat voor bescherming van
waardevolle watersystemen. Deze aandacht vormt echter steeds een afgeleide
van de landbouwfunctie van het gebied.
Als laatste ontwikkeling in het kader van de ruilverkaveling moet bier nog
worden gewezen op de invoering vanmilieu-effectrapportage (m.e.r.) voor
ruilverkavelingsprojecten vanaf een bepaalde omvang. Zoals in hoofdstuk
9 nog nader aan de orde zal komen, is de m.e.r.-plicht in Vlaanderen
vooralsnog direct aan de bouwvergunning- of milieuvergunningplicht voor
activiteiten gekoppeld. Dit betekent dat uiteindelijk alleen een milieueffectrapport (MER) voor de vergunningplichtige activiteiten binnen de
ruilverkaveling moet worden opgesteld, hetgeen altijd slechts een deel van
het ruilverkavelingsproject zal omvatten. Het project als geheel is daarmee

216 Het in bet voorgaande genoemde pilootproject Poppel (1985) is bet eerste experiment met
globale planvorming geweest.
217 J. Soetewey, a.w. 1992, biz. 3.
218 De toegepaste methode wordt aangeduid als multicriteria-analyse. Deze is opgesteld naar
analogie met de Nederlandse HELP-methode aan de band waarvan een ex-ante-evaluatie
plaatsvindt van planaltematieven en de daardoor veroorzaakte effecten, Nationale
Landmaatscbappij, a.w. 1989, biz. 5.
219 Zie over deze ontwikkeling: J. Soetewey, a.w. 1992, biz. 35.
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formeel geen onderwerp van de m.e.r.-plicht. Beleidsmatig wordt inmiddels
echter een ruimere invulling gegeven aan de m. e. r. -procedure bij ruilverkaveling. Voor projecten die nog niet in het stadium van uitvoering verkeren
wordt het gehele project, dus ook de niet vergunningplichtige activiteiten,
in de m.e.r. betrokken.f" Het MER wordt vervolgens tijdens de ruilverkavelingsprocedure in het openbaar onderzoek betrokken. Op de betekenis
van deze ontwikkeling zal worden teruggekomen in hoofdstuk 9.
7.3.3.2

Procedurele waarborgen bij de vaststelling van ruilverkavelingsplannen'"

De hiervoor besproken globale planvorming is ingeweven in de besluitvorming over ruilverkavelingsprojecten. De besluitvorming over een project
wordt steeds ingeleid door een onderzoek naar het nut van ruilverkaveling.
Dit kan ambtshalve door de minister worden gestart, dan wel op verzoek
van 20 belanghebbende eigenaren of gebruikers. 222 Derden kunnen een
dergelijk verzoek niet indienen. Aan de documenten die op basis van
wettelijke voorschriften moeten worden opgesteld wordt een studie
toegevoegd naar mogelijke planalternatieven en effecten. Over de begrenzing
van het gebied dat in de ruilverkaveling wordt betrokken en de algemene
inhoudsbepaling van het project, wordt door een coordinatiecommissie
advies uitgebracht.F' Deze commissie onderzoekt een aantal planalternatieven en werkt deze uit. Op basis van het plan en het advies van de
commissie neemt de minister, na een openbaar onderzoek waarin belanghebbenden hun mening kenbaar kunnen maken over een ontwerp-kavelplan,
een beslissing of ruilverkaveling al dan niet nuttig is en maakt een keuze
voor het plan dat het beste bij de beleidscriteria aansluit. Derden hebben
geen inspraakmogelijkheden. Voor milieu- en natuurbeschermingsorganisaties zijn inspraakmogelijkheden ook uitsluitend aanwezig wanneer
zij eigendoms- of gebruiksbelangen binnen het betreffende gebied hebben.
Voor het overige rest deze organisaties slechts te pogen om via de ambtelijke
vertegenwoordiging van natuurbehoud en landschapszorg in de coordinatiecommissie en het ruilverkavelingscomite hun visie toe te lichten en hun

220 Zie: J. Soetewey, a.w. 1992, biz. 47 tIm 48.
221 Zie over ruilverkavelingsprocedure ook: E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994,
biz. 310 e.v.
222 Art. 63 Ruilverkavelingswet.
223 Indeze commissie hebben onder andere vertegenwoordigers van betrokken sectoren zitting.
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belangen naar voren te brengen.f" Dit is echter een informele weg die
de betreffende commissie en het comite tot niets verplicht.
Na de voorbereidende fase komt het rullverkavelingsproject in de
uitvoeringsfase. Deze is echter in het kader van dit onderzoek minder
interessant zeker nu het landschapsplan, dat vanuit het oogpunt van
gebiedsbescherming een belangrijk element vormt van de uitvoeringsfase,
is geincorporeerd in de voorafgaande globale planvorming.f"
Uit deze omscbrijving van de ontwikkelingen rondom ruilverkaveling en
de ruilverkavelingsprocedure blijkt dat voor een deel vooruitgang kan
worden vastgesteld. Op inhoudelijk vlak betreft dit de ontwikkeling naar
multi-functionaliteir. Op procedureel vlak moet worden vastgesteld dat de
procedurele waarborgen die in hoofdstuk 3 zijn geformuleerd, slechts voor
een beperkte categorie belanghebbenden van toepassing zijn. Derden hebben
formeel geen procedurele rechten. Hoewel de globale planvorming aan de
belangen van derden en van natuur en landschap meer aandacht besteedt,
is dus nog steeds geen sprake van een formele betrokkenheid van deze
belangen bij de procedure. Dit is anders bij de landinrichtingsprocedure
die hierna aan de orde komt.

7.3.4

Decreet houdende maatregelen inzake de landinrichting

7.3.4.1 Planstelsel: landinrichtingsplannen
Anders dan ruilverkaveling is landinrichting in Vlaanderen een betrekkelijk
nieuw instrument voor de inrichting van gebieden.F" Landinrichting staat
juridisch volledig los van ruilverkaveling.F' Ruilverkaveling kan in
sommige gevallen wel een onderdeel vormen van de uitvoering van
landinrichting.
Een aantal factoren heeft de aanleiding gevormd voor het ontstaan van
landinrichting als geintegreerd inrichtingsinstrument. De belangrijkste is
de groeiende erkenning van het multifunctionele karakter van landelijke
gebieden, waarbij meer aandacht is ontstaan voor de onderlinge afstemming

224 I. Soetewey, a.w. 1992, blz. 16.
225 J. Soetewey, a.w. 1992, biz. 13.
226 De juridische grondslag voor landinrichting is geJegd in: Decreet van 21 december 1988
houdende oprichting van de V!aamse Landmaatschappij, B.S. 29 december 1988, Bes!uit
van de V!aamse regering van 26 april 1990 houdende nadere regeJen betreffende de
landinrichting, B.S. 10 juli 1990.
227 J. Soetewey, a.w. 1992. biz. 6 tIm 7.
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van bij het landelijk gebied betrokken belangen (facetmatige inrichting). 228
Het facetmatige karakter van ruimtelijke afwegingen kan daardoor ook op
het niveau van de ruimtelijke inrichting beter tot uitdrukking komen.
Het doel dat aan landinrichting ten grondslag ligt is het vrijwaren,
herwaarderen en het nader geschikt maken van landelijke gebieden
overeenkomstig bestemmingen die in het kader van de ruimtelijke ordening
aan een gebied zijn gegeven.?" In de doelstelling wordt een duidelijke
link gelegd tussen ruimtelijke bestemmingen en inrichtingsmaatregelen.
De belangrijkste grondslagen van de huidige regeling betreffen de
projectgewijze benadering, het behoud van de bevoegdheden van de
betrokken overheden, beslissing bij consensus en besluitvorming met
inspraak. De Vlaamse regering kan een doorslaggevend besluit nemen indien
consensus niet binnen bereik ligt. 230
De landinrichting is gebaseerd op een planmatige benadering. Door middel
van het bundelen van activiteiten vanuit verschillende sectoren moet een
geintegreerd beleid voor het landelijk gebied totstandkomen. De planmatige
benadering is gefaseerd van opzet. Allereerst wordt een voorstudie opgesteld
waarin een beschrijving van de bestaande situatie is opgenomen, onder
andere op landschapsecologisch en juridisch gebied. Daarnaast wordt
gemventariseerd welke ruimtelijke aanspraken er binnen een gebied zijn.
De voorstudie mondt uit in een voorstel tot begrenzing van het bij de
landinrichting betrokken gebied, de betrokken sectoren, de betrokken
overheden en de projecrdoelstellingen.?" De Vlaamse regering neemt
een besluit naar aanleiding van de voorstellen en belast de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) met het opstellen van een operationeellandinrichtingsplan, dat in drie onderdelen uiteenvalt. 232
Inde eerste plaats wordt in een richtplan een omscbrijving van mogelijke
knelpunten opgenomen. Dit planonderdeel geeft tevens een bescbrijving

228 Zie toespraak P. Demeester, Directeur-Generaal

van de Vlaamse Landmaatschappij

(informatie

VLM).
229 Art. 11 Decreet 21 december 1988. zie voor een uitgebreidere
omschrijving
van de
doelstellingen die aan landinrichting ten grondslag liggen: P. Demeester, a.w. par. 3.
230 P. Demeester, a.w. par. 5.
231 De voorstudie wordt opgesteld door de Commissie voor Landinrichting,
die de status van
adviescommissie
voor de Vlaamse Gemeenschapsminister
heeft. Het gaat hier om een
ambtelijke commissie. Zie toespraak R. de Paepe, a.w. biz. 2.
232 Zie over de onderdelen van landinrichtingsplannen:
art. 8 Besluit, a1smede R. de Paepe,
a.w. biz. 4.
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van de doeistellingen en de overwogen maatregelen en werken, evenals
de consequenties voor betrokken sectoren.
Ten tweede wordt een structuurplan opgesteid waarin het project wordt
geconcretiseerd. Hierin zijn noodzakelijke maatregelen, handelingen en
werken omschreven. Dit planonderdeel is van groot belang vanwege de
procedurele waarborgen die in de volgende deelparagraaf centraal staan.
Derde en laatste planonderdeel betreft het actieplan, waarin een
programma en tijdsschema voor de uitvoering zijn opgenomen.F'
De in het decreet en het uitvoeringsbesluit opgenomen bepalingen tot
regeling van de landinrichting vormen een eerste aanzet tot multi-functionele
Iandinrichting in VIaanderen. Momenteel wordt een aantal pilotprojecten
uitgevoerd om te bezien of de regeling aanpassing behoeft.P'
7.3.4.2

Procedurele waarborgen bij de vaststelling van landinrichtingsplannen

Voor de procedurele waarborgen is aIleen de totstandkomingsprocedure
van het structuurplan als onderdeel van het landinrichtingsplan van belang,
met name vanwege het daarin voorziene openbaar onderzoek.?" De
belangrijke plaats die binnen de landinrichtingsprojecten wordt toegekend
aan inspraak en voorlichting komt hierin tot uitdrukking.
Ben voorstel voor een structuurplan wordt bekendgemaakt door aanplakking alsmede aan de hand van publikatie in een drietal streekbladen. Hierin
worden de begin- en einddatum van de inzagetermijn aangegeven. De
termijn bedraagt 30 dagen, en gedurende die termijn kan een ieder zijn
opmerkingen en bezwaren betreffende het voorgestelde structuurplan kenbaar
maken aan het College van burgemeester en schepenen. Uit de formulering
dat een ieder opmerkingen en bezwaren kenbaar kan maken zou kunnen
worden afgeleid dat eventueel ook buitenlandse natuurlijke- en rechtspersonen een mening kunnen geven. Gelet op de nog recente ontwikkelingen
op het terrein van de landinrichting zijn hiervan nog geen voorbeelden
bekend. Het definitieve plan zoals dat door de VLM wordt vastgesteld is
openbaar ingevolge het decreet openbaarheid van bestuursdocumenten.

233 De Commissie voor Landinrichting voegt aan het landinrichtiogsplan
toe (art. 13, § 3 Decreet 21 december 1988).
234 P. Demeester, a.w. par. 4.
235 Zie over de p1anprocedure
e.v.
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Samenvattend kan worden vastgesteld dat de invalshoek bij landinrichting
een andere is dan bij ruilverkaveling. Terwijl ruilverkaveling zich toespitst
op verbetering van landbouwgebieden kan landinrichting bijvoorbeeld ook
specifiek voor de inrichting ten behoeve van waterhuishoudkundige belangen
en natuurbelangen worden toegepast. Daarbij biedt de landinrichtingsprocedure, tegen de achtergrond van de in hoofdstuk 3 gefonnuleerde procedurele
aspecten, ook betere waarborgen voor de belangen van natuurlijke- en
rechtspersonen voor zover deze niet als eigenaar binnen een gebied direct
zijn betrokken bij het project. Dit kan van belang zijn voor milieu- en
natuurbeschermingsorganisaties uit Vlaanderen en Nederland die vanuit
het perspectief van het natuur- en milieubelang bepaalde inrichtingsrnaatregelen willen voorkomen of juist stimuleren, maar ook voor natuurlijke
personen met belangen binnen het gebied.
7.4

Natuurbeheer

Anders dan de tot nu toe behandelde beleidsterreinen is in het natuurbeheer
geen wettelijk planstelsel aanwezig en ook niet in voorbereiding. In
paragraaf 8 zal nog blijken dat in Nederland (vooralsnog) sprake is van
eenzelfde situatie. Desondanks is het interessant om hier kort op een aantal
ontwikkelingen in te gaan die met name uit het oogpunt van grensoverschrijdende afstemming van natuurbeheersmaatregelen van belang zijn.
In de eerste plaats kan nogmaals worden verwezen naar de overeenkomsten tussen de Vlaamse Gemeenschapsregering enerzijds en de provincies
en gemeenten anderzijds als gevolg waarvan meer aandacht op decentraal
niveau ontstaat voor het natuurbeleid.
Voor grensoverschrijdende afstemming zijn echter met name de in het
Natuurontwikkelingsplan Vlaanderen opgenomen voorstellen relevant. Hierin
worden beleidsvoornemens uiteengezet om, in uitvoering van de Beneluxovereenkomst inzake natuur- en landschapsbescherming, te komen tot
hannonisatie van beleidsuitgangspunten en instrumenten in het natuurbeleid
voor het Belgisch-Nederlandse grensgebied.f" Zowel op de Beneluxovereenkomst als op de instrumenten waarvan afstemming wordt beoogd
zal in hoofdstuk 8 worden teruggekomen. Het is echter goed om te
constateren dat niet alleen de in de wetgeving verankerde planstelsels een
bijdrage kunnen leveren aan grensoverschrijdende beleidsafstemming. Aan
buitenwettelijke plannen kleven echter vanuit het oogpunt van procedurele
waarborgen wel enkele nadelen. Fonneel is immers op geen enkele wijze

236 T. Kelchtermans, a.w. 1990, biz. 11.71 tim 11.72.
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gewaarborgd dat belangen die binnen gebieden een rol spelen ook
daadwerkelijk bij de planvoorbereiding worden betrokken. Gelet op de
diversiteit van belangen die binnen de in dit onderzoek centraal staande
gebieden een rol spelen, betekent dit een beperking. Er wordt immers niet
verzekerd dat de bedoelde belangen in het kader van de besluitvorming
rondom het plan kunnen worden gehoord. In dit verband verdient een
buitenwettelijk plan dan ook geen voorkeur. Daarmee wil echter niet gezegd
zijn dat deze nadelen de boventoon moeten voeren. Op eigen initiatief
kunnen planopstellende bestuursorganen immers ook procedurele waarborgen
bij de voorbereiding van het plan bieden.
Op de afstemmingsmogelijkheden tussen Nederland en Vlaanderen op
het terrein van het natuurbeheer zal met name in hoofdstuk 8 nog uitvoeriger
worden ingegaan.

8

Planbevoegdhedenmet betrekking tot de relevante omgeving
in Nederland

8.1

lnleidende opmerkingen

Evenals in Vlaanderen bestrijken in Nederland de plannen ten aanzien van
de bescherming en het beheer van de relevante omgeving een drietal
beleidsterreinen. Analoog aan de Vlaamse situatie gaat het daarbij om het
milieubeheer, de ruimtelijke ordening, de ruimtelijke inrichting en het
natuurbeheer. Ook in Nederland kan door middel van deze planstelsels een
bijdrage worden geleverd aan de bescherming en het beheer van waterhuishoudkundige systemen. Vooraf moet reeds worden opgemerkt dat de
Nederlandse planstelsels op een aantal punten vrij fundamenteel afwijken
van de Vlaamse planstelsels. Deze verschillen, die zowel materieel als
procedureel van aard zijn, worden in het navolgende bij de bespreking van
de plannen toegelicht. In paragraaf 8.2 komt als eerste het planstelsel op
het terrein van het milieubeheer aan de orde.

8.2

Milieubeheer

8.2.1

Algemeen

In paragraaf 7.2 zijn de voorstellen van de Commissie Bocken en de
Vlaamse regering voor een stelsel van integrale milieubeleidsplannen en
milieuprogramma's in Vlaanderen besproken. Ben soortgelijke ontwikkeling
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heeft zich in Nederland reeds voltrokken. Voor de betekenis van plannen
op het terrein van het milieubeheer voor de bescherming en het beheer van
watersystemen in zijn algemeenheid wordt verwezen naar hetgeen daarover
is opgemerkt ill paragraaf 7.2.1 van dit hoofdstuk.
Met de inwerkingtreding van de Wet milieubeheer (Wm) is een stelsel
van integrale milieubeleidsplannen en milieuprogramma's en een aantal
bepalingen omtrent milieurapporten in het Nederlandse milieurechtelijk
stelsel ingevoerd.i" Gelijktijdig zijn enkele planbevoegdheden op basis
van sectorale wetten komen te vervallen.F"
Zoals hierna nog zal blijken komen de Nederlandse en Vlaamse planbevoegdheden op het terre in van het milieubeheer met het planstelsel in de
Wm en de voorstellen de Commissie Bocken en de Vlaamse regering een
stuk dichter bij elkaar. Ook in de toekomst zullen echter enkele kenmerkende verschillen blijven bestaan. Daarop zal bij de bespreking van het
Nederlandse stelsel worden gewezen. Eerst zal het planstelsel van de Wm
inhoudelijk aan de orde worden gesteld. In paragraaf 8.2.3 wordt vervolgens
ingegaan op de procedure le waarborgen die in de planprocedures zijn
opgenomen.
8.2.2

Wet milieubeheer: milieurapport, integrale milieubeleidsplannen
en milieuprogramma 's

Hoofdstuk 4 van de Wm geeft een regeling omtrent het milieurapport,
milieubeleidsplannen en milieuprogramma' s.
Evenals in de Vlaamse voorstellen is ook in de Wm een verplichting
opgenomen tot het opstellen van een milieurapport waarin de toestand van
het milieu wordt beschreven. De verplichting is opgelegd aan de minister
van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM). Aangezien hierin ook voor natuurlijke- en rechtspersonen belangrijke informatie
is opgenomen, is het rapport openbaar. Evenals bij de Vlaamse milieurapporten is geconstateerd moet dit worden beschouwd als een uitwerking van
het beginsel van actieve openbaarheid. Beleidsmatig hebben de milieurapporten niet direct relevantie. Dit is wel het geval bij milieubeleidsplannen en
milieuprogramma's.

237 Wet van 2juli 1992, Stb. 415, tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiene en daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten.
238 Zie over de achtergronden: F.e.M.A. Michiels, a.w. 1994, biz. 19.
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Het gaat daarbij, evenals bij de voorstellen van de Commissie Bocken
en het voorontwerp van de Vlaamse regering is aangegeven, om integrate
plannen die zich uitstrekken over alle onderdelen van het milieubeleid. 239
Inhet piansteisel van de Wm spelen drie bestuursniveaus een rol. Het gaat
daarbij om de rijksoverheid, de provincies en de gemeenten. Voor het rijk
en de provincie geldt een verplichting om tenminste eenmaal in de vier
jaar een strategisch milieubeleidsplan op te stellen.?" Op gemeentelijk
niveau is het vaststellen van een milieubeleidsplan facultatief, maar voor
gemeenten bestaat weI een verplichting om rioleringsplannen op te
stellen.?" Daamaast bestaat voor alle drie de genoemde niveaus de verplichting tot een jaarlijks operationeel milieuprogramma.t"
Hier is reeds sprake van een eerste opmerkelijk verschil met de Vlaamse
voorstellen, waarin uitsluitend voor het Vlaamse Gewest een verplichting
is opgenomen tot het opstellen van een milieubeleidsplan en een milieuprogramma. Dit heeft te maken met de beperktere bevoegdheden van de
Vlaarnse provincies en gemeenten op milieugebied. Dit betekent ook dat
het niet vaststaat dat in Vlaanderen en Nederland steeds op een vergelijkbaar
bestuursniveau milieubeleidsplannen enmilieuprogramma' s aanwezig zijn.
Inhet licht van afstemming tussen Vlaanderen en Nederland is dit een aandachtspunt.
De bepalingen omtrent het nationaal milieubeleidsplan en het provinciaal
milieubeleidsplan die in de Wm zijn opgenomen kunnen op hoofdlijnen
worden vergeleken.?" In beide plannen worden de hoofdzaken van het
te voeren milieubeleid uiteengezet. De plannen geven met het oog op de
bescherming van het milieu richting aan de besluitvorming voor een periode
van vier jaar, en naar verwachting ook aan de periode van de vier jaar
239 Zie: P.C. Gilhuis, a.w. 1993, biz. 72.
240 Art. 4.3 resp. 4.9 Wm. Met de inwerkingtreding van de Kaderwet bestuur in verandering
is in art. 4.1Sa Wm een verplichting voor regionale openbare lichamen opgenomen om een
regionaal milieubeleidsplan vast te stellen. Zie voor de Kaderwet en de gebieden die onder
de werking van deze wet vallen hoofdstuk 4 van dit onderzoek.
241 Art. 4.16, eerste lid Wm en art. 4.22 Wm. Zowel bij de milieubeleidsplannen als bij de
rioleringsplannen kan de gemeenteraad zelf bepalen voor welke termijn het plan geldt.
242 Naast de verplichting tot het opstellen van een milieubeleidsplan is in de Wm in art. 4.1Sb
sinds de inwerkingtreding van de Kaderwet bestuur in verandering tevens een verplichting
voor regionale openbare lichamen opgenomen om jaarlijks een milieuprogramma op te stellen.
243 Het nationaal milieubeleidsplanwordt voorbereid en vastgesteld door de minister van VROM,
samen met de ministers van V&W, LNV en EZ (art. 4.3 jo. art. 4.1 Wm). Het provinciaal
milieubeleidsplan wordt voorbereid door gedeputeerde staten en vastgesteld door provinciale
staten.

136

Plannen

daarna.i" De Wm geeft een aantal onderwerpen aan die minimaal in de
rijks- en provinciale plannen moeten worden opgenomen. Dit zijn:245
1.

2.

3.
4.
5.

de te realiseren kwaliteit van onderdelen van het milieu,
de beoogde resultaten inzake het voorkomen, beperken of ongedaan rnaken
van gevolgen van menselijke activiteiten die het milieu verontreinigen,
aantasten of uitputten,
de aanduiding van gebieden waarin de kwaliteit van (onderdelen van) het
milieu bijzondere bescherming behoeft,
de wijze waarop het bereiken en instandhouden van resultaten wordt
nagestreefd, de daaraan verbonden termijnen en de gestelde prioriteiten,
de ruimtelijke, financiele en economische gevolgen van het te voeren
milieubeleid.

Deze onderwerpen zijn vergelijkbaar met die in de actieplannen van de
Vlaamse milieubeleidsplannen moeten worden opgenomen en duiden er
dus op dat, wat betreft de inhoud, milieubeleidsplannen in Vlaanderen en
Nederland goed op elkaar kunnen aansluiten.?"
Voor provinciale milieubeleidsplannen bevat de Wm enkele aanvullende
bepalingen. Inde eerste plaats moet bij de formulering van de te realiseren
milieukwaliteit rekening worden gehouden met op basis van het vijfde
hoofdstuk van de Wm geformuleerde milieukwaliteitseisen.t'? Inde tweede
plaats is, met betrekking tot de gebieden die bijzondere bescherming
behoeven, een tweetal categorieen gebieden aangegeven die in ieder geval
moeten worden aangeduid. Dit zijn de gebieden die zijn aangewezen als
beschermd natuurmonument of als staatsnatuurmonument en gebieden die
zijn aangewezen ter uitvoering van de conventie van Ramsar, tenzij bij die
aanwijzing anders is bepaald.i" Over deze nadere inhoudsomschrijving
van provinciale milieubeleidsplannen kan worden opgemerkt dat geen
vergelijkbare bepalingen gelden voor Vlaamse milieubeleidsplannen.
Binnen het planstelsel van de Wm nemen gemeentelijke milieubeleidsplannen
een aparte positie in. In vergelijking met de regeling van rijks- en

244 Art. 4.3, eerste lid Wm. Ziehierover: P.C. Gilhuis,a.w. 1993, biz. 73, F.C.M.A. Michiels,
a.w. 1994, biz. 22.
245 Art. 4.3, derde lid en 4.9, derde lid Wm.
246 Zie hierover paragraaf 7.2.2.
247 Art,. 4.9, derde lid onder a Wm, waarovero.a. P.C. Gilhuis, a.w. 1993, biz. 73, F.C.M.A.
Michiels, a.w. 1994, biz. 23. Zie over milieukwaliteitseisen ook hoofdstuk 6 van dit
onderzoek.
248 Art. 4.9, derde lid onder c jo. art. 4.9, vierde lid Wm.
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provinciale plannen is die van de gemeentelijke milieubeleidsplannen uiterst
summier. De Wm bepaalt slechts dat, wanneer gemeenten ervoor kiezen
om een milieubeleidsplan op te stellen, hierin de hoofdzaken van het door
het gemeentebestuur te voeren milieubeleid moeten worden opgenomen. 249
De achtergrond van de beperkte regeling is gelegen in het overwegend
operationele karakter van gemeentelijke milieutaken die bovendien per
gemeente aanmerkelijk kunnen verschillen. Ben uitvoerige regeling voor
gemeentelijke milieubeleidsplannen werd in dit licht dan ook overbodig
geacht. 250 Een vergelijking met de voorstellen van de Commissie Bocken
ten aanzien van gemeentelijke milieubeleidsplannen leert dat daar weI voor
een uitgewerkte regeling is gekozen, naar analogie met de regeling voor
Gewestelijke en provinciale milieubeleidsplannen.
Hoewel in de Wm een gemeentelijk milieubeleidsplan facultatief is, voorziet
de wet weI in een andere planverplichting voor gemeenten, namelijk tot
het vaststellen van een rioleringsplan.i" Daarin moet een overzicht van
aanwezige voorzieningen worden gegeven en het tijdstip waarop deze
voorzieningen aan vervanging toe zijn. In het plan wordt aangegeven wat
in de planperiode aan de voorzieningen zal worden gedaan en de wijze
waarop voorzieningenzullen worden beheerd. Belangrijkuit milieuoogpunt
is de bepaling dat in het rioleringsplan moet worden aangegeven wat de
gevolgen voor het milieu zijn van de aanwezige voorzieningen. Daarbij
gaat het vooral om de relatie tot het waterkwaliteitsbeleid en het bodembeschermingsbeleid. Ais een gemeentelijk milieubeleidsplan is vastgesteld,
moet hiermee bij de opstelling van het rioleringsplan rekening worden
gehouden.F?
Het piansteisel dat in de voorstellen van de Commissie Bocken is
opgenomen voorziet niet in rioleringsplannen. Hierbij kan worden
aangetekend dat gemeenten in VIaanderen, los van wettelijke bepalingen
daaromtrent, vaak al zogenaamde totale rioleringsplannen opstellen.
Soortgelijke buitenwettelijke plannen bestonden ook in Nederland voordat
de Wm in werking trad. Er moet op worden gewezen dat de betekenis van
249
250
251
252
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Art. 4.16 Wm.
Vgl. P.C. Gilhuis, a.w. 1993, biz. 74, F.C.M.A. Michiels, a.w. 1994, biz. 23 tIm 24.
Art. 4.23 Wm.
Inmiddels is een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Wm en de Wvo in verband
met de afstemming tussen de Wm en de Wvo (Kamerstukken II, 1993/94,23726, nrs. 1
en 2).10 dit wetsvoorstel is voor gedeputeerde staten een aanwijzingsbevoegdheidopgenomen
ter zake van de inhoud van gemeentelijke rioleringsplannen. Daartoe wordt na art. 4.23
een art. 4.24 ingevoegd. De aanwijzing moet worden gegeven tegen de achtergrond van
het geldende provinciale milieubeleidsplan en waterhuishoudingsplan.
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rioleringsplannen juridisch niet gelijIcwaardig is met die van rnilieubeleidsplannen. Milieubeleidsplannen spelen een rol bij de toepassing van andere
juridische instrumenten zoals rnilieukwaliteitseisen en vergunningen (zie
hierna). Bij rioleringsplannen is dit niet het geval. Deze plannen zijn uit
beleidsmatig oogpunt dan ook slechts indirect van belang.i?
De rechtsgevolgen van rnilieubeleidsplannen zijn voor rijks-, provinciaalen gemeentelijk niveau hetzelfde.
In de eerste plaats bepaalt de wet dat de bestuursorganen van het
bestuursniveau waar het plan wordt opgesteld in ieder geval rekening moeten
houden met het rnilieubeleidsplan bij het nemen van in de Wm aangewezen
besluiten en bij besluiten krachtens de in een bijlage bij de Wm opgenomen
wetten, voor zover daarbij het belang van de bescherming van het milieu
in aanmerking moet of kan worden genomen.?" Rekening houden met
betekent hier, evenals bij de waterhuishoudingsplannen het geval is, dat
gemotiveerde afwijking van het plan mogelijk is.
Op dit punt is sprake van een duidelijk verschil met de bepalingen
omtrent de juridische binding van de Vlaamse milieubeleidsplannen zoals
deze in de voorstellen van de Commissie Bocken zijn geformuleerd. Daar
wordt immers bepaald dat de verbindende bepalingen van het plan
(gegroepeerd in het actieplan) bij alle besluiten in acht moeten worden
genomen.
Ook de verhouding tussen planniveaus is in Nederland anders geregeld dan
in Vlaanderen. De Wm voorziet niet in een hierarchische verhouding.i"
Voor lagere bestuursniveaus heeft een op een hoger niveau vastgesteld
rnilieubeleidsplan geen directe rechtsgevolgen. Bij de afstemming ligt de
nadruk op bestuurlijk overleg.i" WeI kan afstemming op twee manieren
worden opgelegd. De doorwerking van rijksniveau naar provinciaal niveau
kan in de vorm van AMvB's, dan wel door middel van de aanwijzingsbe-

253 WeI hebben deze plannen voor met name de waterbeheerder betekenis bij de formulering
van de doelstellingen van het waterkwaliteitsbeleid.
254 Menninga spreekt in dit verband van zelfbinding. Volgens hem zou de bijlage kunnen
vervallen aangezien op grond van de exteme werking van het plan toch aI sprake is van
een zekere binding aan het eigen plan op grond van a1gemene beginselen van behoorlijk
bestuur. H. Menninga, De hoofdstukken plannen en rnilieukwaliteitseisen van de Wet
rnilieubeheer, MenR 1993, nr. 2, bIz. 77.
255 P.C. Gilhuis, a.w. 1993, bIz. 76, H. Menninga, a.w. 1993, bIz. 78, F.C.M.A. Michiels,
a.w. 1994, bIz. 24 e.v.
256 Kamerstukken II, 1988/89,21 163, nr. 3, bIz. 15.
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voegdheid van de minister, worden gerealiseerd.P? De provincie kan door
middel van voorscbriften in een provinciale milieuverordening randvoorwaarden formuleren die bij het vaststellen van een gemeentelijk milieubeleidsplan in acht moeten worden genomen, ofwel waarmee rekening moet
worden gehouden.f" In de Vlaamse voorstellen is sprake van een veel
verdergaande planhierarchie waarbij met name van belang is dat provincies
en gemeenten bij de uitoefening van medebewindstaken aan de ter zake
in het Gewestelijk milieubeleidsplan opgenomen bepalingen gebonden zijn.
Dit betekent ook dat in Vlaanderen de inhoud van provinciale en gemeentelijke milieubeleidsplannen voor een belangrijk deel door het Vlaamse Gewest
zal worden bepaald.
Evenals in Vlaanderen kunnen ook in Nederland derden aan milieubeleidsplannen geen rechten ontlenen, noch kunnen zij in deze plannen verplichtingen opgelegd krijgen. Ten opzichte van hen wordt met het plan beoogd
om inzicht te verschaffen in het beleid van het betrokken bestuursorgaan.259
De nadere uitwerking van milieubeleidsplannen vindt plaats door middel
van operationele milieuprogramma's. Bij de vaststelling van de programma's
moet dan ook rekening worden gehouden met het strategische plan. Een
milieuprogramma moet jaarlijks worden vastgesteld maar strekt zich, althans
wat het rijks- en provinciale programma betreft, uit over een periode van
vier jaar. De gemeente kan zelf een periode vaststellen waarover het
milieuprogramma zich uitstrekt.
De belangrijkste onderwerpen die in het nationaal milieuprogramma
aan de orde moeten komen zijn een programma van activiteiten, een
programma voor de vaststelling en herziening van milieukwaliteitseisen
waarbij beoogde resultaten worden aangegeven en tenslotte een verslag
van de voortgang van de uitvoering van het nationaal milieubeleidsplan.P?
Het provinciaal milieuprogramma heeft in grote lijnen dezelfde
onderwerpen als inhoud. Bij het overzicht van de activiteiten die moeten
257 De minister beschikt over de mogelijkheidom,
voor zover dit in het algemeen belang geboden
is, aan provinciale staten een aanwijzing te geven omtrent de inhoud van het provinciale
milieubeleidsplan.
Voordat de aanwijzing kan worden gegeven moeten eerst gedeputeerde
staten worden gehoord. De inhoudeJijke basis voor het geven van een aanwijzing is gelegen
in het nationaa1 milieubeleidsplan
(art. 4.13 Wm).
258 Een voorbeeld daarvan vormen de milieukwaliteitseisen.
1994, biz. 24.
259 Kamerstukken II, 1988/89, 21 163, nr. 3, biz. 13.
260 Art. 4.7 Wm.
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worden verricht behoren in ieder geval de aanwijzing van bodemsaneringsgevallen en de maatregelen die noodzakelijk zijn ter bestrijding van
geluidhinder."!
Anders dan het nationaal en provinciaal milieuprogramma omvat het
gemeentelijk milieuprogramma met name een programma van activiteiten
ter uitvoering van de bij wettelijk voorschrift met het oog op de bescherming
van het milieu aan het gemeentebestuur opgedragen taken. Uit deze
formulering blijkt het operationele karakter van de gemeentelijke milieutaken.
Of, en zo ja welke, rechtsgevolgen aan milieuprogramma' s verbonden zijn
vermeldt de wet niet. Vanwege het actiegerichte karakter van deze
programma's wordt het kennelijk vanzelfsprekend geacht dat uitvoeringsactiviteiten zijn gebaseerd op een milieuprogramma. Op grond van
algemene beginselen van behoorlijk bestuur kan worden aangenomen dat
niet zonder gegronde redenen van het milieuprogramma kan worden afgeweken. Gelet op de actualiteitswaarde en de uitvoeringsgerichtheid van het
programma moeten aan afwijking daarvan zwaardere motiveringseisen worden gesteld dan bij afwijking van het milieubeleidsplan.P"
Tegen de achtergrond van de bescherming en het beheer van regionale
watersystemen zal de invloed vanuit het milieubeheer op het waterbeheer
hoofdzakelijk uitgaan van het provinciaal milieubeleid. Dit heeft vooral
te maken met de schaal waarop de in dit onderzoek centraal staande
bekenproblematiek zich zal manifesteren. Met name de provinciale
milieubeleidsplannen en -programma's zijn daardoor van belang.
Voor een deel kan de betekenis van milieubeleidsplannen voor de
bescherming en het beheer van watersystemen worden geaccentueerd door
de invloed die van deze plannen kan uitgaan op het waterbeleid als gevolg
van de haasje-over-constructie. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf
5.2.1 van dit hoofdstuk.
De primaire betekenis van de provincie in het kader van de planvorming
die van invloed is op bescherming en beheer van regionale watersystemen,
betekent dat hier een belangrijk niveauverschil optreedt in vergelijking met
Vlaanderen. Daar liggen, zoals in paragraaf 7.2 is aangegeven, de
belangrijkste bevoegdheden op het niveau van het Vlaamse Gewest dat de
schaal van de Nederlandse provincies meerdere malen overstijgt. In de

261 Art. 4.14 Wm.
262 F.C.M.A Michiels, a.w. 1994, biz. 27.
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toekomst zal nog moeten blijken of dit ook zal betekenen dat de inhoud
van Gewestelijke plannen abstracter zal zijn.

8.2.3

ProcedureZewaarborgen bi} de vaststelling van milieubeleidsplannen
en milieuprogramma's.

Bij de procedurele bepalingen voor plannen en programma's is, evenals
in Vlaanderen bij de bekkenbeleidsplannen, milieubeleidsplannen en
milieuprogramma's, gekozen voor een systeem van open planning. Inzijn
algemeenbeid wordt omtrent de voorbereiding van milieubeleidsplannen
bepaald dat hierbij de meest belanghebbende bestuursorganen, instellingen
en organisaties worden betrokken. Welke dit zijn is per bestuursniveau
verschillend.?"
Voor natuurlijke- en rechtspersonen worden in de wet, behoudens via
genoemde instellingen en organisaties, geen inspraakmogelijkheden voorzien.
Art. XVII overgangsrecht Wm bepaalt echter dat een inspraakverordening
moet worden vastgesteld door provinciale staten voordat het provinciaal
milieubeleidsplan en het provinciaal milieuprogramma in procedure worden
gebracht. Bij het milieuprogramma wordt slechts bij wijze van uitzondering
inspraak mogelijk gemaakt.f" Voor gemeenten is, voorzover het een
gemeentelijk milieubeleidsplan betreft, een soortgelijke overgangsbepaling
opgenomen (art. XVIII overgangsrecht Wm). Anders dan op provinciaal
niveau is bij gemeenten geen inspraak ten aanzien van ontwerp-milieuprogramma's mogelijk.
Inmiddels zijn, zoals reeds bij de bespreking van de plannen op basis
van de Wwh is aangegeven, in de Provinciewet en de Gemeentewet
bepalingen over een algemene inspraakverordening opgenomen, als gevolg
waarvan de betreffende overgangsbepalingen zijn komen te vervallen. Uit
de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde

263 Art. 4.4, 4.10 en 4.17 Wm. Bij het in dit onderzoek met name relevante provinciaal
milieubeleidsplan zijn dit in ieder geval gedeputeerde staten van aangrenzende provincies,
bestuursorganen waaraan provinciale bevoegdheden zijn overgedragen bij de uitoefening
waarvan met het plan rekening moet worden gehouden en de inspecteur (art. 4.10, tweede
lid Wm).
.
264 Aileen wanneer het programma betrekking heeft op gevailen bedoeld in art. 4.14 tweede
lid onder a, 10 Wm, waarin de bodem zodanig is of dreigt te worden verontreinigd dat ernstig
gevaar voor de volksgezondheid of het milieu bestaat, dan weI moet worden onderzocht
of deze ornstandigheid zich voordoet.
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modelinspraakverordening blijkt dat object en subject van inspraak,alsmede
de procedure die wordt gevolgd, moeten worden geregeld.i"
Vanuit het perspectief van de in hoofdstuk:3 van dit onderzoek geformuleerde procedurele waarborgen zijn naast inspraakmogelijkbeden ook de
bepalingen over de bekendmaking van milieubeleidsplannen en milieuprogramma's van belang. Van het nationaal milieubeleidsplan wordt kennisgegeyen in de Staatscourant waarbij wordt aangegeven op welke wijze inzage
in het plan kan worden verkregen.i" Een soortgelijke bepaling is opgenomen ten aanzien van het provinciaal milieubeleidsplan. De bekendmaking
moet plaatsvinden door gedeputeerde staten.t" De bepalingen omtrent
de bekendmaking van een gemeentelijk milieubeleidsplan wijken in zoverre
af dat kennisgeving niet in de Staatscourant, maar in dag- en nieuwsbladen
moet plaatsvinden.r" Bij de bekendmaking moet steeds worden vermeld
waar een plan kan worden ingezien.
Inde voorgaande paragraaf is aan de orde geweest dat op gemeentebesturen een verplichting rust tot vaststelling van een rioleringsplan. Ook hier
is maar in zeer beperkte mate voorzien in procedurele bepalingen. Bij de
voorbereiding moeten in ieder geval gedeputeerde staten, beheerders van
zuiveringstechnische werken, beheerders van oppervlaktewateren en de
inspecteur worden betrokken.i" Ret plan ligt ter inzage bij de gemeente
hetgeen in dag- of nieuwsbladen wordt bekendgemaakt. 270
Milieuprogramma's op rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau worden
vastgesteld door respectievelijk de betrokken ministers, gedeputeerde staten
en de gemeenteraad.
Bij de voorbereiding van het provinciaal milieuprogramma moeten de
bestuursorganen worden betrokken waaraan de provincie bevoegdheden
heeft overgedragen, bij de uitoefening waarvan met het provinciaal
milieubeleidsplan moet worden rekening gehouden (art. 4.15 Wm). Bij
de aanbieding van de ontwerp-begroting wordt het milieuprogramma
overgelegd aan het vertegenwoordigende orgaan van het betreffende

265 B.C. Knieriem, De Gemeentewet van oud naar nieuw, 's-Gravenhage 1993, bijlage
over inspraakverordeningen ook paragraaf 5.2.2 van dit hoofdstuk:.
266 Art. 4.5, tweede lid Wm.
267 Art. 4.1, tweede lid Wm.
268 Art. 4.18, tweede lid Wm.
269 Art. 4.23 Wm.
270 Art. 23, derde lid Wm.

m. Zie
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bestuursniveau.?" Uitsluitend bij gemeentelijke milieuprogramma's wordt
bekendmaking voorgeschreven. Deze vindt plaats in dag- en nieuwsbladen,
waarbij wordt aangegeven op welke wijze van het programma kan worden
kennisgenomen."?
Voor natuurlijke- en rechtspersonen blijven de mogelijkbeden tot beinvloeding en kennisneming van het beleid beperkt tot inspraak en inzage. Op
grond van de bepalingen in art. 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) en de bijlage bij deze wet kan geen beroep worden ingesteld tegen
milieubeleidsplannen op basis van de Wm. 273 Milieuprogramma' s daarentegen zijn niet uitgesloten van het beroep op de administratieve rechter. Het
valt echter te betwijfelen of milieuprogramma's, gelet op het indicatieve
karakter daarvan, als besluit op grond van art. 1:3 van de Awb kunnen
worden aangemerkt.?"
De procedurele bepalingen overziend kan worden vastgesteld dat in beginsel
voldoende waarborgen voor de positie van natuurlijke- en rechtspersonen
en bestuursorganen worden geboden om de totstandkoming van het
milieubeleid op provinciaal en gemeentelijk niveau te beinvloeden. Aspecten
van openbaarheid en inspraak zijn uitdrukkelijk geregeld. Als beperking
geldt weI dat het voor buitenlandse natuurlijke- en rechtspersonen minder
eenvoudig zal zijn om zich op de hoogte te stellen van beleidsvoomemens.
Dit houdt verband met het feit dat bekendmakingsverplichtingen uitsluitend
binnen de Nederlandse landsgrens gelden. Dit probleem speelt bij de
toepassing van verschillende juridische instrumenten een rol. In hoofdstuk
11 zal een voorstel worden gedaan voor een mogelijke oplossing van dit
knelpunt.
Het hiervoor behandelde planstelsel op basis van de Wm is niet het enige
dat invloed heeft op de bescherming en het beheer van waterhuishoudkundige systemen. Ook ruimtelijke ordenings- en inrichtingsplannen
vervullen hierbij een rol van betekenis. Deze staan centraal in paragraaf
8.3.

271
272
273
274
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Art. 4.8, 4.15 en 4.21 Wm.
Art. 4.21, derde lid Wm.
Zie: Th.O. Drupsteen, Niet piekeren, maar puzzelen, NJB 1994, Of. I, blz. 31.
Overigens geldt dit als gevoig van de omschrijving van het besluitbegrip ook voor
milieubeleidspIannen,terwijl de wetgever daarbij heeft gekozen voor uitdrukkelijke vermelding
in de Bijlage bij de Awb.
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8.3

Ruimtelijke ordening en inrichting

8.3.1

Algemeen

Zowel het beleid op het terrein van de ruimtelijke ordening als het beleid
ten aanzien van de ruimtelijke inrichting worden in de Nederlandse
wetgeving primair door middel van plannen vormgegeven. Het stelsel van
ruimtelijke ordeningsplannen is opgenomen in de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO) en het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (Bro
1985).275
Ruimtelijke inrichtingsplannen vinden hun grondslag in de Landinrichtingswet. 276 Zoals bij de bespreking van de ruimtelijke ordening en
ruimtelijke inrichting in Vlaanderen reeds naar voren is gekomen, kunnen
ruimtelijke afwegingen en de daarop gebaseerde inrichtingsactiviteiten, een
belangrijke invloed hebben op waterhuishoudkundige systemen. Ook hier
zal met name deze invloed de invalshoek voor de bespreking van de
planstelsels vormen. Als eerste wordt in paragraaf 8.3.2 op het planstelsel
op grond van de WRO en Bro 1985 ingegaan.
8.3.2

Wet op de Ruimtelijke Ordening

8.3.2.1

Planstelsel:planologischekembeslissingen (PKB 's), streekplannen,
structuurplannen en bestemmingsplannen

Het heeft vrij lang geduurd voordat in Nederland de betekenis van ruimtelijke plannen voor de waterhuishouding is erkend. Van Veen is ingegaan
op een aantal factoren die de achtergrond hebben gevormd voor deze geringe
belangstelling."" In de eerste plaats heeft dit te maken met het feit dat
in het verleden het water als bedreiging werd gezien en minder aandacht
bestond voor de verdere betekenis daarvan. Deels was dit te wijten aan
het ontbreken van inzicht in de ecologische betekenis van watersystemen.
Vanuit planningsoptiek is met name belangrijk dat wateren in het
verleden niet naar provincies en gemeenten waren ingedeeld en als gevolg

275 Wet van 21 november 1985, Stb. 623, houdende wijziging van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, Besluit van 2 december 1985, Stb. 627, ter uitvoering van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
276 Wet van 9 mei 1985, Stb. 299, houdende regelen met betrekking tot de inrichting van de
landelijke gebieden.
277 l.W.A. van Veen, Provinciale waterhuishoudingsplannenin relatie tot de ruimtelijke ordening,
Waterschapsbelangen 1992, nr. 2, biz. 39.
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daarvan niet in streekplannen en bestemmingsplannen werden betrokken.
Tenslotte was de gebruiksbehoefte met betrekking tot wateren en de direct
daaromheen gelegen gebieden lange tijd afwezig en zo deze behoefte al
wel bestond was in dat verband geen sprake van conflicterende belangen.
Zoals in hoofdstuk 1 van dit onderzoek is beschreven zijn deze
conflicterende belangen er tegenwoordig wel. Als gevolg daarvan is steeds
meer erkenning gekomen voor de samenhang tussen waterbeheer en de
afweging van ruimtelijke aanspraken in het kader van de ruimtelijke
ordening. De afweging van ruimtelijke aanspraken vindt plaats in de plannen
op basis van de WRO.
Dit planstelsel voorziet in plannen op drie niveaus: de rijksoverheid
(PKB), de provincie (streekplan) en de gemeente (structuurplan en bestemmingsplan). Wat inhoud en rechtsgevolgen betreft zijn genoemde plannen
zeer verschillend van aard. In deze zin wijkt het planstelsel dan ook sterk
af van het stelsel van ruimtelijke ordeningsplannen in Vlaanderen. Daar
zijn de plannen, wat betreft de juridische betekenis, onderling beter vergelijkbaar.
De PKB op rijksniveau kan drie verschillende vormen aannemen.?" In
de eerste plaats kunnen structuurschetsen worden opgesteld die betrekking
hebben op de algemene ruimtelijke ontwikkeling van een gebied.?" Deze
structuurschetsen moeten als facetplan worden aangemerkt.i" Daarnaast
kunnen op rijksniveau ook ruimtelijke sectorplannen worden vastgesteld
in de vorm van structuurschema's waarin de lange termijn ontwikkeling
in een bepaalde sector van overheidsbeleid met belangrijke ruimtelijke
consequenties wordt aangegeven.?" Voor dit onderzoek is daarbij met
name het Structuurschema groene ruimte van belang waarin onder andere
het in paragraaf 8.3.3 te behandelen structuurschema landinrichting is
opgenomen.
De derde PKB-vorm zijn de concrete beleidsbeslissingen. Deze komen
weinig voor en hebben als zodanig binnen het kader van dit onderzoek
minder betekenis.

278 Zie over ruimtelijke plannen op rijksniveau o.a. J. w. van Zundert, Het bestemmingsplan,
zesde herziene druk, Alphen aan den Rijn 1990, bIz. 40 e.v., H. Troostwijk, Ruimtelijke
ordeningsrecht, vierde druk, Zwolle 1994, bIz. 7 e. v., G. Gonggrijp-van Mourik, WRO/Bro
1985, Deventer 1991, bIz. 155 e.v.
279 Vgl. art. 4, eerste lid Bro 1985.
280 Voorbeelden zijn de Vierde nota over de ruimtelijke ordening Kamerstukken II, 1987/88,
20490, evenals de Vierde nota extra, Kame.rstukken II, 1990/91,21 879.
281 Art. 4, tweede lid Bro 1985.
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Aan de inhoud van PKB's worden in de WRO weinig eisen gesteld.f"
Backes wijst erop dat een PKB zich in beginsel moet beperken tot beleid
waarvoor de rijksoverheid ook daadwerkelijk verantwoordelijk is. Dit
betekent bijvoorbeeld in het natuur- en landschapsbeleid dat de rijksoverheid
met name een functie heeft wanneer het gaat om gebieden van nationaal
of internationaal belang, ofwel wanneer de samenhang van het beschermingsbeleid in het geding is.283 Voor het onderhavige onderzoek heeft
dit tot gevolg dat PKB' s niet het eerst aangewezen instrument zullen zijn
voor ruimtelijke afwegingen verband houdende met de bescherming en het
beheer van regionale watersystemen. Dit betekent echter geenszins dat de
afwegingen op rijksniveau op geen enkele wijze van invloed kunnen zijn
op bescherming en beheer van deze watersystemen.
Deze invloed betreft met name de vraag in hoeverre een PKB een rol
zal spelen bij de afwegingen die door lagere overheden in het kader van
ruimtelijke ordeningsplannen worden gemaakt. Daarbij is de interpretatie
die aan art. 3 Bro 1985 wordt gegeven van belang. Hierin wordt bepaald
dat in een PKB moet worden aangegeven welke betekenis aan beslissingen
moet worden gehecht, in welke mate beslissingen zijn afgewogen en welke
betekenis aan plaatsaanduidingen wordt toegekend. Bovendien kan worden
aangegeven welke beslissingen van wezenlijk belang zijn. In de PKB kan
dus op grond van deze bepaling een onderscheid worden gemaakt ten
aanzien van de betekenis die aan bepalingen in de PKB moet worden
toegekend. Over de juridische betekenis van dit onderscheid lopen de
meningen uiteen.i"
Voor het rijksniveau betekent het onderscheid dat een striktere binding
bestaat naarmate een beslissing meer is afgewogen.i" Of dit ook geldt
voor de binding van decentrale overheden aan een PKB is niet geheel
duidelijk. De wet vermeldt daaromtrent niets. In zijn algemeenheid wordt
echter aangenomen dat decentrale overheden niet zonder meer voorbij
kunnen gaan aan uitspraken in een PKB. Bij de afwijkiugsmogelijkheden

282 De enige eis die in de wet zelf is opgenomen, omvat de verplichting om aan te geven voor
welke tijdsduur de PKB geldt.
283 Ch. Backes, Juridische bescherming van ecologisch waardevolle gebieden (diss.), Zwolle
1993, biz. 108.
284 P.C.M. Heinen, Op weg naar partiele planhierarchie
in de ruimtelijke ordening ?!,
Gemeentestem 6950, biz. 461, Ch. Backes, a.w. 1993, biz. 121.
285 Gelet op het feit dat een zelfstandigerol van de rijksoverheid vanuit ruimtelijkeordeningsperspectief met het oog op de bescherming en het beheer van regionale watersystemen nauwelijks
aanwezig is, is het minder van belang in hoeverre organen van de rijksoverheid zelf zijn
gebonden aan de PKB's. Voor inforrnatie daaromtrent raadplege men: Ch. Backes, a.w.
1993, biz. 111 e.v.
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zijn de kwalificaties van de beslissingen en de redactie daarvan van belang.
Daarbij speelt vooral het onderscheid tussen 'volledig afgewogen beslissingen' en 'overige beslissingen' een rol. Wanneer wordt afgeweken van een
volledig afgewogen beslissing zal de motivering aan strengere eisen moeten
voldoen dan bij andersoortige beslissingen.i" Een eenduidige interpretatie
kan daarmee echter niet worden gegeven.
De discussie over de gebondenheid aan een PKB behoeft niet steeds
tot de bovengenoemde onduidelijkheden te leiden. Vaak zullen provincies
en gemeenten zelf aanleiding zien om rekening te houden met ruimtelijke
beslissingen in PKB' s zoals omtrent de ecologische hoofdstructuur. Wat
gemeenten betreft zal dit zeker ook samenhangen met de rol die PKB's
spelen bij de goedkeuring van bestemrningsplannen."" Tenslotte kan de
rijksoverheid door middel van de opdracht-, uitnodigings-, en aanwijzingsbevoegdheden invloed uitoefenen op streekplannen en bestemmingsplannen.288 Ook zonder een directe doorwerking heeft de minister daarmee
nog voldoende mogelijkbeden om het in PKB's verwoorde beleid naar lagere
overheden te laten doorwerken.i"
Belangrijker dan de PKB' s op rijksniveau is voor dit onderzoek de totstandkoming van ruimtelijk beleid op provinciaal niveau. Het provinciaal
ruimtelijk beleid is, samen met het in het waterhuishoudingsplan en
milieubeleidsplan geformuleerde beleid, het meest direct van invloed op
regionale watersystemen.
In de eerste plaats kan wat betreft de vormgeving van het provinciaal
ruimtelijk beleid worden gewezen op de betekenis van het streekplan. Hierin
worden door provinciale staten globaal de toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen voor het streekplangebied aangegeven.i" Daarbij moeten

286 ARRvS 23 december 1988, AB 1989,205, ARRvS 14 juni 1990, AB 1991,280. Zie voor
het overzicht van literatuur enjurisprudentie over dit onderwerp: Ch. Backes, a.w. 1993,
biz. 117 e. v. en voor de hier weergegeven samenvatting van de hoofdlijnen biz. 124 van
het aangehaalde werk.
287 Vgl. H.J.A.M. van Geest, Ruimtelijke ordenings- en inrichtingsrecht, in: W. Brussaard,
TIl.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis, N.S.J. Koeman (red.), Milieurecht, derde druk, Zwolle
1993, biz. 401.
288 Vgl. M. Gonggrijp-van Mourik, a.w. 1991, biz. 173 e.v. Met de inwerkingtreding van de
NIMBY-wet (wet van 22 december 1993, Stb. 28) is dit instrumentarium nog eens versterkt.
289 Wat betreft de opdracht- en aanwijzingsbevoegdheid is van belang te vermelden dat daartegen
door belanghebbenden beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State (art. 6, vijfde lid WRO).
290 Art. 4a WRO. Zie over de beleidsvormende functie van het streekplan; A.A.J. de Gier,
De juridische betekenis van het streekplan (diss.), Zwolle 1993, blz. 40 e.v.
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alle ruimtelijk relevante belangen tegen elkaar worden afgewogen. 291 Naast
de functie van ruimtelijk provinciaal beleidsplan vervult het streekplan tevens
een scharnierfunctie tussen het ruimtelijk beleid van rijk en gemeenten.F"
Hoe een streekplan er inhoudelijk uit moet zien wordt in de wet
nauwelijks nader omlijnd. 293 In hoeverre het streekplan een belangrijke
rol kan spelen bij bescherming en beheer van watersystemen hangt echter
wel in de eerste plaats af van de ruimtelijke ontwikkelingen die de provincie
voor ogen heeft. Wat betreft het streekplan van de provincie Noord-Brabant
is in dit verband opmerkelijk dat een onderverdeling van het streekplangebied heeft plaatsgevonden aan de hand van de begrenzingen van beekstroomgebieden.?" Vanuit waterhuishoudkundig perspectief heeft dit als voordeel
dat een duidelijk beeld bestaat van het provinciaal ruimtelijk beleid voor
het betreffende stroomgebied.
Een streekplan behoeft niet steeds op alle onderdelen volledig te zijn uitgewerkt. In het plan kan worden bepaald dat gedeputeerde staten, binnen bij
het plan te stellen grenzen, het streekplan nader kunnen uitwerken dan wel
van het streekplan kunnen afwijken.i" Met name omtrent de reikwijdte
van de afwijkingsbevoegdheid bestaat geen voUedige duidelijkheid. In het
onderstaande komt dat nog aan de orde.
Zoals gezegd hangt de betekenis van het streekplan in de eerste plaats samen
met de inhoud van het plan. Daarnaast is deze echter ook afuankelijk van
de juridische status die aan het streekplan toekomt. 296 Als uitgangspunt
daarbij geldt dat het streekplan een indicatief karakter heeft. In het stelsel
van de WRO is afgezien van een rechtstreeks bindende werking van het
streekplan en is ook niet gekozen voor een formele planhierarchie tussen
ruimtelijke plannen op de verschillende besruursniveaus."? Van belang
is echter wel dat het streekplan als toetsingskader voor gemeentelijke
bestemmingsplannen dient. Ook in die functie is het plan echter indicatief
van aard.?" Ondanks deze uitgangspunten is toch discussie ontstaan over
de vraag of aan bepaalde elementen uit het streekplan geen verdergaande
291
292
293
294
295
296
297
298

M. Gonggrijp-van Mourik, a.w. 1991, biz. 137.
Zie: M. Gonggrijp-van Mourik, a.w. 1991, biz. 137.
M. Gonggrijp-van Mourik, a.w. 1991, biz. 140 e.v.
Streekplan van de provincie Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch 1991.
Art. 4a, achtste lid WRO. Zie hierover: A.A.J. de Gier, a.w. 1993, biz. 87 e.v.
Ch. Backes, a.w. 1993, biz. 132.
M. Gonggrijp-van Mourik, a.w. 1991, biz. 140.
M. Gonggrijp-van Mourik, a.w. 1991, biz. 142 tIm 143. Zie over de toetsingsfunctie van
het streekplan uitgebreid: A.AJ. de Gier, a.w. 1993, biz. 49 e.v.
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juridische betekenis toekomt. Deze discussie speelt zich hoofdzakelijk af
rond de interpretatie van art. 4a, achtste lid WRO, waarin de in het
voorgaande al aangehaalde afwijkingsbevoegdheid is geformuleerd. In dit
artikel is bepaald dat in het streekplan wordt aangegeven in hoeverre
gedeputeerde staten volgens bij het plan aan te geven grenzen met hand-

having van de daarin neergelegde van wezenlijk belang zijnde beslissingen
(essentiele beslissingen) van het plan mogen afwijken. Uit dit artikel zou
logischerwijs een onderscheid voortvloeien tussen van wezenlijk belang
zijnde beslissingen en overige beslissingen.P? Backes wijst erop dat bij
de interpretatie van dit artikel met name van belang is of hierdoor alleen
de verhouding tussen provinciale staten (als planvaststeilend orgaan) en
gedeputeerde staten als uitvoerend orgaan wordt bepaald, dan wel ook de
verhouding tot de gemeenten (zie hierna).
Aangenomen wordt in ieder geval dat de omschreven bevoegdheid tot
afwijking van het streekplan op de uitoefening van aile bevoegdheden van
gedeputeerde staten betrekking heeft. 300 Ook als de afwijkingsmogelijkheid
niet duidelijk wordt aangegeven door het streekplan moeten gedeputeerde
staten, met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur,
volgens Backes in ieder geval van het streekplan kunnen afwijken wanneer
daarvoor een beroep kan worden gedaan op een besluit van provinciale
staten waarover de provinciale planologische commissie (PPC) is gehoord.?" Voorbeelden van dergelijke besluiten zijn het milieubeleidsplan
en het waterhuishoudingsplan op provinciaal niveau, die als gevolg van
de haasje-over-constructie tevens van invloed kunnen zijn op het ruimtelijk
beleid zoals dat in het streekplan is verwoord. Deze afstemmingsconstructie
zou weinig zin hebben wanneer de als gevolg van deze plannen optredende
wijzigingen in het ruimtelijke beleid van de provincie, niet kunnen worden
uitgevoerd door gedeputeerde staten. 302
Zoals reeds werd opgemerkt is het streekplan in beginsel een indicatief plan,
waarmee dan ook in beginsel geen rechtsgevolgen voor gemeenten in het
leven worden geroepen. In jurisprudentie van de Kroon en de Afdeling

299 Zie over de vraagtekens bij de interpretatie van deze bepaling: M. Gonggrijp-van Mourik,
a.w. 1991, biz. 142, alsmede uitgebreid: Ch. Backes, a.w. 1993,132 e.v., A.A.J. de Gier,
a.w. 1993, biz. 87 e.v.
300 Vgl. A.A.J. de Gier, Over streekplannenen andere statenbesluiten, BR 1992, biz. 585 e.v.,
evenals Ch. Backes, a.w. 1993, biz. 133.
301 Vgl. Ch. Backes, a.w. 1993, biz. 134 tIm 135.
302 Zie hierover Ch. Backes, a.w. 1993, bIz. 140 e.v. Zie over haasje-over-constructie ook
paragraaf 5.2.1 van dit hoofdstuk.
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rechtspraak is aangegeven dat gemeenten om 'dringende redenen' van het
streekplan kunnen afwijken.P" Op basis van algemene beginselen van
behoorlijk bestuur rust op de gemeenten weI een verplichting tot motivering
van de afwijking. Over de vraag of gemeenten, ondanks het in beginsel
indicatieve karakter van het streekplan gebonden zijn aan in het streekplan
opgenomen essentiele beslissingen, heerst onduidelijkheid. 304 Het antwoord
op deze vraag kan ook niet uit de wettelijke bepalingen worden afgeleid.
Wellicht biedt de verplichting voor gemeenten, om afwijking van het
streekplan met dringende redenen te motiveren, voldoende waarborgen om
de essentiele beslissingen uit het streekplan tot hun recht te laten komen.
Overigens hebben gedeputeerde staten in de vorm van een opdracht, de
uitnodigingsbevoegdheid en de aanwijzingsbevoegdheid nog instrumenten
in handen om het gemeentelijk ruimtelijk beleid te sturen.?"
Meer duidelijkheid is er omtrent de rechtsgevolgen van streekplannen
voor natuurlijke- en rechtspersonen. Ten opzichte van hen kan het streekplan
geen rechten of verplichtingen in het leven roepen.P"
Op het terrein van de ruimtelijke ordening is de gemeente verreweg het
belangrijkste niveau waarop planvorming plaatsvindt. Op basis van de WRO
kunnen gemeenten structuurplannen en bestemmingsplannen vaststellen.
Een structuurplan is een indicatiefbeleidsplan waarmee de toekomstige
ontwikkeling van het betrokken gebied wordt aangegeven.?" In structuurplannen kunnen sectorale deelbelangen tot onderlinge afstemming worden
gebracht. Daarnaast kan door middel van structuurplannen een vertaalslag
van rijks- en provinciaal ruimtelijk beleid naar gemeentelijke bestemmingsplannen worden gemaakt.P" De WRO opent de mogelijkheid tot een intergemeentelijk structuurplan. 309 Zeker tegen de achtergrond van de ruimtelij-

303 ARRvS 9 augustus 1983, AB 1983,569, KB 24 februari 1978, BR 1978, 340, KB 20 maart
1979, AB 1979, 351, KB 12 oktober 1989, BR 1990,204, KB 15 januari 1990, AB 1990,
286. Zie hierover: Ch. Backes, a.w. 1993, biz. 142 tIm 143.
304 Zie over deze vraag: Ch. Backes, a.w. 1993, biz. 144.
305 Art. 37 WRO. Zie hierover M. Gonggrijp-van Mourik, a.w. 1991, biz. 148 e.v. Evenals
voor het rijksniveau geldt ook voor de provincie dat de mogelijkheden om gemeenten tot
vaststelling of herziening van een bestemmingsplan te dwingen met de NIMBY-wet zijn
uitgebreid.
306 J.W. van Zundert, a.w. 1990, biz. 56.
307 Art. 7 WRO. Voorschriften omtrent de inhoud van het structuurplan zijn opgenomen in
art. 11 Bro 1985. Zie over de bepalingen omtrent het structuurplan: H. Troostwijk, a.w.
1994, biz. 23 e.v.
308 M. Gonggrijp-van Mourik, a.w. 1991, biz. 12.
309 Sinds de Kaderwet bestuur in verandering is in art. 36c e.v. WRO een verplichting
opgenomen voor regionale openbare lichamen om een regionaai structuurplan op te steUen.
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ke ordening in verhouding tot de bovenlokale schaal waarop de meeste
milieuproblemen zicb manifesteren, kan een intergemeentelijk structuurplan
een belangrijke functie vervullen. De praktijk is ecbter anders. Veel
gemeenten steUen weliswaar ruimtelijke beleidsplannen op maar vaak niet
via de met waarborgen omklede structuurplan-procedure.t'?
Het tweede gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplan betreft bet bestemmingsplan. Inbetkader vande WRO is bet gemeentelijke bestemmingsplan
het enige plan dat voor burgers en bestuur verbindend is.3I1 Wat betreft
de binding kan bet plan worden vergeleken met de Vlaamse gewestelijke
en gemeentelijke plannen van aanleg.
Ingevolge art. 10, eerste lid van de WRO geldt de verplicbting tot
vaststeUing van een bestemmingsplan voor bet buitengebied. In praktijk
wordt ecbter ook voor de bebouwde kom veelal een bestemmingsplan opgesteld.?"
Een bestemmingsplan bestaat in boofdzaak uit de aanduiding van
grondbestemmingen, bebouwingsvoorschriftenen voorschriften voor ander
grondgebruik. Het is in bet kader van dit onderzoek van belang dat in de
wet uitdrukkelijk wordt bepaald dat onder 'grond' tevens water wordt
begrepen.!" De bestemmingen die aan de grond kunnen worden toegekend
zijn niet nader bepaald of beperkt. Gemeenten bebben hier dan ook een
ruime mate van vrijbeid. WeI dienen de toegekende bestemmingen de
functies van bet gebied te reflecteren.?" Opgemerkt moet worden dat
een bestemmingsplan niet steeds een gedetailleerde uitwerking van
bestemmingen geeft, maar ook een globaal karakter kan hebben.l"
Bovendien kan door middel van een beschrijving in boofdlijnen ook de
beleidsmatige kant van bet bestemmingsplan meer nadruk krijgen. Het is
dus van belang om te constateren dat bestemmingsplannen inhoudelijk niet
steeds een volledig uitgewerkte toekenning van bestemmingen aan gebieden
bevatten. Dit betekent tevens dat, voorzover van de globale en flexibele

Zie over deze wet hoofdstuk 4.
310 Zie over dit punt: H.I.A.M. van Geest, a.w. 1993, biz. 407.
311 M. Gonggrijp-van Mourik a.w. 1991, biz. 16, Ch. Backes, a.w. 1993, bIz. 146.
312 Formeel wijkt de regeling dus af van de Vlaamse Aigemene plannen van aanleg, die op
het gehele grondgebied van de gemeente betrekking hebben. Materieel gezien komtde situatie
overeen.
313 Art. 10, eerste lid WRO.
314 Vgl. Ch. Backes, a.w. 1993, biz. 147.
315 In het licht hiervan zijn ook de in de artikelen 11 e. v. WRO opgenomen uirwerkings- en
wijzigingsbevoegdheden van het college van B&W van belang. VgI. H. Troostwijk, a.w.
1994, blz, 59.
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bestemmingsplanmogelijkheden gebruik wordt gemaakt, de vergelijking
met de Vlaamse gewestelijke en gemeentelijke plannen van aanleg niet
volledig opgaat.
Bij een bestemmingsplan kunnen gebruiksvoorscbriften worden opgenomen
die nodig zijn in verband met de aan het gebied toegekende bestemming. 316
Wat betreft de bestemmingsplanvoorschriften is sprake van discussie over
de vraag of deze voorschriften ook milieunormen kunnen omvatten. Voor
deze discussie wordt verwezen naar de paragrafen 8.2.2 en 8.3.3 van
hoofdstuk 6.
Evenals bij de Vlaamse gemeentelijke plannen van aanleg wordt het
stellen van voorschriften volledig overgelaten aan de gemeenten. Ingeharmoniseerde voorschriften die onlosmakelijk met een bepaalde bestemming
zijn verbonden, zoals de algemene stedebouwkundige voorschriften die ten
aanzien van Vlaamse gewestelijke plannen van aanleg gelden, wordt niet
voorzien in de WRO noch in uitvoeringsbesluiten.
In het licht van de bescherming en het beheer van watersystemen kunnen
bestemmingsplannen een belangrijke rol spelen. Een toegekende bestemming
en de daaraan verbonden voorschriften kunnen (mede) worden gericht op
bescherming en beheer van watersystemen, bijvoorbeeld door middel van
het toekennen van een bestemming natuurgebied in samenhang met
voorscbriften die bepaalde activiteiten binnen het gebied uitsluiten. Backes
wijst erop dat gebiedsbescherming door middel van voorschriften bij een
bestemmingsplan wel zijn beperkingen heeft. In de eerste plaats heeft het
bestemmingsplan een werend karakter. Dit houdt in dat aan een bestemmingsplan geen positieve beheers- of gebruiksbepalingen kunnen worden
verbonden. Zo kan aan een bestemming natuurgebied wel een verbod op
bepaalde activiteiten worden verbonden, maar kunnen geen beheersmaatregelen verplicht worden gesteld. Bovendien moeten voorscbriften steeds
gerelateerd zijn aan de bestemming.!" Mijns inziens kan daar nog aan
worden toegevoegd (dit is ook bij bespreking van de Vlaamse ruimtelijke
ordeningsplannen opgemerkt) dat de ruimtelijke ordeningsplannen een
onzekere beschermingsfactor vormen. De op enig moment gewijzigde
ruimtelijke inzichten kunnen leiden tot wijziging van de bestemming. In
dit verband biedt het toekennen van een bijzondere beschermde status in
het kader van andere wettelijke bepalingen dan ook betere bescher-

316 Vgl. H. Troostwijk, a.w. 1994, biz. 34 e.v.
317 Ch. Backes, a.w. 1993, biz. 156 tim 157.
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mingsmogelijkheden. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van dit
onderzoek. Ruimtelijke ordeningsplannen kunnen weI ondersteuning bieden
aan beschermingsmaatregelen.
8.3.2.2

Procedurele waarborgen bij de vaststelling van plannen in het
kader van de WRO

Met de inwerkingtreding van de AIgemene wet bestuursrecht (Awb) hebben
de voorbereidingsprocedures van plannen in het kader van de ruimtelijke
ordening belangrijke wijzigingen ondergaan. Op de voorbereiding van
PKB's, streekplannen, structuurplannenen bestemmingsplannenis afdeling
3.4 Awb (openbare voorbereidingsprocedure) van toepassing verklaard. 318
Voor de bestemmingsplanprocedure is daarnaast in de WRO een groot aantal
aanvullende bepalingen opgenomen. Deze komen dan ook uitvoeriger aan
de orde.
Ook wat betreft PKB's, streekplannen en structuurplannen is in de WRO
een aantal aanvullingen en afwijkingen op afdeling 3.4 Awb opgenomen.
Bij de openbaarmaking van de ontwerp-plannen wordt aangesloten bij de
artikelen 3: 11 en 3: 12 Awb waarin wordt bepaald dat het ontwerp-plan
ter inzage moet worden gelegd en dat bekendmaking van de terinzagelegging
in dag-, nieuws- en huis-aan-huisbladen moet plaatsvinden. 319 In aanvulling
daarop bepaalt art. 4a, derde lid WRO dat van het ontwerp-streekplan tevens
kennis moet worden gegeven in de Staatscourant. Eenzelfde bepaling is
niet meer opgenomen ten aanzien van ontwerp- PKB' swat toch opmerkelijk
is aangezien het daarbij om een rijksplan gaat.
In afwijking van afdeling 3.4 Awb kan door een ieder naar aanleiding
van de ontwerp-plannen een zienswijze worden kenbaar gemaakt. De
definitieve vaststelling van de betrokken plannen moet worden bekendgemaakt.F" Hier is voor PKB's uitdrukkelijk een bekendmakingsverplichting
in de Staatscourant opgenomen. Daarbij wordt door de minister bepaald
waar de PKB ter inzage ligt. 321 Voor streekplannen en structuurplannen

318 Zie over de gewijzigde planprocedures: J.W. van Zunden, Nieuw ruimtelijk bestuursrecht,
BR 1994, Dr. 2 biz. 138 e.v.
319 Voor PKB's bedraagt de termijn twaalf weken, voor streekplannen acht weken en voor
structuurplannen vier weken.
320 Opgemerkt moet worden dat een PKB moet worden goedgekeurd door de Tweede kamer
en vervolgens ter stilzwijgende goedkeuring aan de Eerste kamer word! voorgelegd. Deze
procedure is dus wat uitvoeriger dan die van streekplannen en structuurplannen.
321 Zie over de bekendmaking an. 2a, negende lid WRO.
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gelden in beginsel de inzage- en bekendmakingsverpliehtingen van art. 3: 12
Awb.322 In aanvulling daarop moeten beide plannen worden bekendgemaakt in de Staatseourant.
Wat betreft de voorbereiding van streekplannen is de adviesbevoegdheid
van de provinciale planologisehe eommissie (PPC) van belang omdat hierin
versehillende aspecten van de ruimtelijke ordening vertegenwoordigd moeten
zijn.323 In de PPC zitten vertegenwoordigers van gemeenten, watersehappen en maatsehappelijke organisaties. Hier vindt een belangeneonfrontatie
vaak reeds in de voorontwerpfase, dus in een zeer vroeg stadium van de
planvorming, plaats.P' Het is goed om daarbij nog eens terug te verwijzen
naar de rol van de RCA's en GCA's in het kader van de voorontwerpfase
van plannen van aanleg op basis van de Stedebouwwet in Vlaanderen. Ook
daar is geeonstateerd dat juist in deze allereerste fase nog volop beinvloedingsmogelijkbeden bestaan, bijvoorbeeld voor milieu- en natuurbesehermingorganisaties. Voor de voorbereiding van het streekplan geldt dit
evenzeer, zij het dat het streekplan niet de direete reehtsgevolgen heeft die
plannen van aanleg wel hebben.
Voor PKB's, streekplannen en struetuurplannen is van belang dat bij de
herziening van de WRO, in het kader van een aanpassing aan de Awb, bij
amendement een beroepsmogelijkheid is opgenomen. Aanvankelijk waren
de drie plannen uitgesloten van beroep op de administratieve reehter. Dit
is in zoverre bijgesteld dat tegen de plannen beroep openstaat voor zover
het een onderdeel of onderdelen betreft die kunnen worden aangemerkt
als een besluit in de zin van de Awb.325 Op basis van deze bepalingen
kan een ieder tegen deze onderdelen beroep instellen bij de Afdeling
bestuursreehtspraak.
Op de bestemmingsplanproeedure wordt in de WRO eveneens de openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb van toepassing
verklaard. Gelet op het grote aantal aanvullende bepalingen dat daarnaast

322
323
324
325

Art. 4a, vijfde lid en art. 9, eerste lid WRO.
Art. 4a, tweede lid WRO.
M. Gonggrijp-van Mourik, a.w. 1991, blz, 407.
Art. 2a, tiende lid, art. 4a, zevende lid, art. 9 tweede lid WRO. De in de Awb gegeven
definitie van het besluitbegrip luidt: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan
inhoudendeeen publiekrechtelijkerechtshandeling (art. 1:3 Awb). Zieover de rechtsbeschermingsaspecten bij ruimtelijke plannen: P.J.J. van Buuren, De betekenis van de Algemene
wet bestuursrecht voor het ruimtelijk bestuursrecht, NIB 1994, nr. 1, blz, 32 e.v., W-I.A.
Vellekoop, De Awb en de Wet op de ruimtelijke ordening, NTB 1994, nr. 2, blz. 29 e.v.
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in de WRO is opgenomen, werkt de verwijzing naar de Awb eerder
verwarrend dan verhelderend.l"
Ben bestemmingsplanherziening wordt vaak ingeleid met een voorbereidingsbesluit als gevolg waarvan gedurende eenjaar sprake is van voorbereidingsbescherming.?" Vervolgens kan gedurende dit jaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd.l" De inzagetermijn bij het
ontwerp bedraagt vier weken. Op grond van art. 3: 12 Awb wordt hiervan
kennisgegeven in dag- en nieuwsbladen. In aanvulling daarop bepaalt art.
23, eerste lid WRO dat ook een kennisgeving in de Staatscourant moet
worden geplaatst. Naar aanleiding van het ontwerp-plan kan een ieder zijn
zienswijze schriftelijk kenbaar maken.?"
De gemeenteraad stelt vervolgens het bestemmingsplan vast. 330
Wanneer, al dan niet naar aanieiding van kenbaar gemaakte zienswijzen,
wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het ontwerp-plan, moet
dit uitdrukkelijk gemotiveerd worden. 331 Het vastgestelde plan wordt
gedurende vier weken voor een ieder bij de gemeente ter inzage gelegd.
Op dezelfde wijze als bij het ontwerp-plan moet bekendmaking plaatsvinden. 332
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunnen twee categorieen
belanghebbenden bij gedeputeerde staten hun bedenkingen kenbaar maken.
In de eerste plaats diegenen die ten aanzien van het ontwerp-plan hun
zienswijze hadden kenbaar gemaakt. Dit zijn dus diegenen die al in de
procedure meedoen. Daarnaast kunnen ook diegenen die redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest om naar aanleiding van het ontwerp-plan een zienswijze
kenbaar te maken, alsmede zij die bezwaar hebben tegen de ten opzichte
van het ontwerp-plan aangebrachte wijzigingen, bedenkingen kenbaar
maken.l" Bedenkingen moeten worden gericht tot gedeputeerde staten,
326 Zie over de totstandkomingsprocedurevan bestemmingsp1annenuitgebreid: I.W. van Zundert,
a.w. 1994, bIz. 141 e.v., P.I.I. van Buuren, a.w. 1994, biz. 32 e.v.
327 Als gevoig van deze voorbereidingsbesluiten moet een aanvraag om een bouwvergunning
worden aangehouden wanneer deze in overeenstemming is met het huidige plan, maar in
strijd met het voorbereidingsbesluit. Vgl. M. Gonggrijp-van Mourik, a.w. 1991, bIz. 22
e.v. Sinds de inwerkingtreding van de Awb bestaan geen afzonderiijke rechtsbeschermingsmogeIijkheden meer tegen voorbereidingsbesluiten.
328 Vaak worden meerdere jaren achter eIkaar nieuwe voorbereidingsbesluiten genomen, om
de voorbereidingsbescherming steeds te veriengen!
329 Art. 23, tweede lid WRO.
330 Art. 25 WRO.
331 H. Troostwijk, a.w. 1994, biz. 70.
332 Art. 26 WRO.
333 Art. 27 WRO.
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die tevens een hoorzitting organiseren.?" Na advies van de PPC beslissen
gedeputeerde staten omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan.l"
Hiervoor heb ik reeds aangegeven dat in de PPC ook vertegenwoordigers
van maatsehappelijke organisaties zitting kunnen hebben. Wanneer in de
eommissie milieu- en natuurbesehenningsorganisaties zitting hebben is de
kans groter dat het natuur- en landsehapsbelang naast gebruiksbelangen
een duidelijker plaats in de afwegingen krijgt.
Na het moment van het goedkeuringsbesluit van gedeputeerde staten zijn
sinds de inwerkingtreding van de Awb belangrijke wijzigingen opgetreden
in de bestemmingsplanproeedure. Voorheen kwam na het besluit van
gedeputeerde staten tot (onthouding van) goedkeuring, de fase van het
Kroonberoep. Dit Kroonberoep is nu vervangen door beroep op de Afdeling
bestuursreehtspraak van de Raad van State, dus door beroep op een
onafhankelijke reehter. Hoe ziet de nieuwe beroepsregeling eruit en welke
elementen van het oude Kroonberoep zijn behouden gebleven?
Onder het oude Kroonberoep waren voor de minister van VROM
versehillende mogelijkbeden aanwezig om de beslissing van de Kroon te
beinvloeden, meestal in de vorm van het aangeven van bedenkingen tegen
het ontwerp-besluit of, nog verdergaand, het voorleggen van een afwijkend
besluit (eontrair gaan). Met het vervallen van het Kroonberoep zijn deze
met het Kroonberoep verbonden betnvloedingsmogeliikbeden voor een groot
deel verdwenen. Toeh heeft de wetgever een befnvloedingsmogelijkheid
voor de minister willen behouden. In de nieuwe regeling kan de minister
gedurende vier weken het besluit van gedeputeerde staten, tot goedkeuring
of (gedeeltelijke) onthouding van goedkeuring van het bestemmingsplan,
vervangen door een eigen ministerieel besluit iministeriele vervangingsbevoegdheidy=" Deze vervangingsbevoegdheid kan de minister uitsluitend
hanteren wanneer het besluit van gedeputeerde staten kennelijk in strijd
is met nationaal ruimtelijk beleid.
Volgens de opvatting van de wetgever mag de minister van deze
bevoegdheid aIleen gebruik maken als sprake is van ernstige strijd met het
nationaal ruimtelijk beleid. Wanneer gedeputeerde staten hun goedkeuring
aan het bestemmingsplan hebben gegeven mag de bevoegdheid zelfs alleen
worden gehanteerd als de inspecteur voor de ruimtelijke ordening bij de
gemeenteraad ofbij gedeputeerde staten bedenkingen heejt ingebracht met

334 Art. 27, derde lid WRO.
335 Art. 28 WRO.
336 Art. 29 WRO.
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de strekking dat sprake is van strijd met nationaal ruimtelijk beleid. Uit
de nieuwe omscbrijving van de bevoegdheid van de minister kan worden
afgeleid dat deze aan strengere eisen onderhevig is dan bij het Kroonberoep
het geval was. Of dit in de praktijk ook zo zal uitpakken, moet worden
afgewacht.
Om de minister de gelegenheid te geven om gebruik te maken van zijn
vervangingsbevoegdheid wordt het (goedkeurings )besluit van gedeputeerde
staten pas met ingang van de zesde week nadat het is genomen ter inzage
gelegd. Dan gaat ook de beroepstermijn lopeno Tegen het besluit van de
minister, of tegen het besluit van gedeputeerde staten wanneer de minister
geen gebruik heeft gemaakt van zijn vervangingsbevoegdheid, kan door
een ieder rechtstreeks beroep worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
In vergelijking met de in het voorgaande beschreven inspraak - en
rechtsbeschermingsmogelijkheden bij de plannen van aanleg in Vlaanderen
kan worden opgemerkt dat deze globaal vergelijkbaar zijn met de
procedurele waarborgen die op basis van de WRO zijn voorzien bij bestemmingsplannen. In beide gevallen is sprake van inspraak- en rechtsbeschermingsmogelijkheden, zij het dat in Vlaanderen pas beroep op de afdeling
Administratie van de Raad van State openstaat nadat de minister een besluit
omtrent het al dan niet vaststellen van het plan heeft genomen. In Nederland
is sprake van een vergelijkbare situatie waarbij de goedkeuring door de
provincie moet worden gegeven, waartegen vervolgens beroep op de
Afdeling bestuursrechtspraak openstaat. Hierbij wordt nog eens gewezen
op de ministeriele vervangingsbevoegdheid, hetgeen in Vlaanderen een
onbekende rechtsfiguur is.
In vervolg op de ruimtelijke ordeningsplannen zal in de nu volgende
deelparagrafen worden ingegaan op de plannen in het kader van de
Landinrichtingswet, waarmee de ruimtelijke inrichting van gebieden gestalte
wordt gegeven.
8.3.3

Landinrichtingswet

8.3.3.1

Planstelsel: iandinrichtingsprogramma 'seniandinrichtingsplannen

Bij de bespreking van ruilverkaveling en landinrichting in Vlaanderen is
opgemerkt dat de twee inrichtingsinstrumenten daar juridisch volledig los
staan van elkaar. In Nederland is ruilverkaveling een species van landinrich158
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ting. Alle vormen van landinrichting berusten op een wettelijke grondslag:
de Landinrichtingswet.
Het doel van landinrichting is gelegen in de verbetering van de inrichting
van het landelijk gebied, overeenkomstig de functies van het gebied zoals
deze in het kader van de ruimtelijke ordening zijn aangegeven. Vanouds
kent landinrichting een sterke koppeling met landbouw(belangen). Aanvankelijk was het ook een instrument dat primair werd ingezet ter verbetering
van de landbouwstructuur. De behartiging van landbouw-, tuinbouw-,
bosbouw- en veehouderijbelangen was uitdrukkelijk als doelstelling in de
wet verankerd. Gaandeweg is deze enge doelstelling verruimd in de richting
van een multi-functionele landinrichting.?" De aanleiding voor deze
ontwikkeling is met name gelegen in het gegroeide inzicht in de verschillende functies die het buitengebied vervult.
In het Natuurbeleidsplan, het structuurschema 'Groene ruimte' en de
nota 'Landinrichting in de jaren negentig' komt de versterkte aandacht voor
landinrichting als instrument van natuurbehoud en natuurherstel aan de
orde.?" Hiertoe kan bijvoorbeeld worden gewezen op inrichtingsmaatregelen ten behoeve van het hers tel van natuurlijke watersystemen. De
plannen op het terrein van de waterhuishouding zijn daarvoor richtinggevend.?" Vanwege het belang van een goede waterhuishouding voor de
diverse functies van het landelijk gebied bestaan er veel gemeenschappelijke
belangen tussen landinrichting en waterbeheer. 340 Daarnaast kan ook het
inmilieubeleidsplannen geformuleerde beleid voor milieubeschermingsgebieden worden ondersteund door inrichtingsmaatregelen.P"
De ontwikkeling van inrichtingsinstrument dat primair ten dienste staat aan
de landbouw naar een multisectoraal inrichtingsinstrument, is vergelijkbaar
met de ontwikkeling die zich in Vlaanderen heeft voltrokken. De multifunctionaliteit is verwoord in art. 5 van de Landinrichtingswet, dat luidt:

337 P.P.J. Driessen, Landinrichtinggewogen. De plaats van het milieu-, natuur-en landschapsbelang in het landinrichtingsbeleid (diss.), Zeist 1990, biz. 55 e.v., W. Brussaard, Natuur
en landbouw. Enkele juridisch-bestuurlijke beschouwingen over scheiding en verweving,
Agrarisch recht 1986, m. 3, biz. 174, P. Slot, Deveranderende contextvoorlandinrichting,
Het waterschap 1994, nr. 3, biz. 91 e.v.
338 Natuurbeleidsplan, Kamerstukken II, 1989/90,21 149, nr, 3, biz. 67, Landimichting in
de jaren negentig, Kamerstukken II, 1992/93,23239, nrs. 1 en 2, Structuurschema groene
ruimte, Kamerstukken II, 1992/93,22880, nr. 1.
339 Kamerstukken IT, 1992/93, 23 239, nrs. 1 en 2, biz. 10.
340 Zie hierover eveneens: A.J .A.M. Segers, Multifunctionele landinrichting en waterbeheer,
Waterschapsbelangen 1991, nr. 9, biz. 308.
341 Kamerstukken II, 1992/93,23239, nrs. 1 en 2, biz. 7 e.v.
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'Landinrichting kan maatregelen en voorzieningen
onder meer:
a.
de land-, tuin-, en bosbouw;
b.
de natuur en het landschap;
c.
de infrastructuur;
d.
de openluchtrecreatie,
en
e.
de cultuurhistorie.'

omvatten ten behoeve van

De opsomming is niet limitatief, hetgeen kan worden afgeleid uit de
formulering dat het 'onder meer' kan gaan om maatregelen en voorzieningen
ten behoeve van de genoemde belangen. Naar aanleiding van de ruimere
visie op de belangen ter behartiging waarvan landinrichting als instrument
een functie kan hebben, kan worden geconstateerd dat in landinrichtingsprojecten in toenemende mate een bijdrage kan worden geleverd aan
bescherming en herstel van het natuurlijk milieu. 342
De Landinrichtingswet voorziet in vier vormen van landinrichting. Twee
daarvan zijn voor bescherming en beheer van watersystemen met name
van belang.?" Dit zijn:
a.

b.

Herinriduing, Hiervoor komen in aanmerking gebieden die ruimtelijk naast
een agrarische functie ook in belangrijke mate een niet-agrarische functie
vervullen of moeten vervu11en (art. 14, eerste lid Landinrichtingswet).
Ruilverkaveling. Dit is mogelijk in gebieden die ruimtelijk overwegend
een agrarische functie vervullen, doch Diet in belangrijke mate een Dietagrarische functie vervullen of moeten vervu1len (art. 15, eerste lid
Landinrichtingswet) .

Het onderscheid tussen herinrichting en ruilverkaveling is van belang voor
natuur- enlandschapsbescherming. Herinrichting is bedoeld voor gebieden
met een belangrijke verwevenheid tussen de functies landbouw en natuur

342 Zie over de hier geschetste ontwikkeling
in het landinrichtingsinstrumentarium:
J.H.
Kampman, Ontwikkelingen in de laadinrichting, Agrarisch recht 1990, nr. 12, bIz. 614 e. v.
343 Art. 13 sub a. tot en met d. Landinrichtingswet. De twee resterende vormen van landinrichting
betreffen:
a.
aanpassingsinrichting.
Dit vindt plaats in een gebied in samenhang met het treffen van
een op zich.zelf staande infrastructurele voorziening van nationaal of regionaal belang (art.
16, eerste lid).
b.
ruilverkaveling
bij overeenkomst.
Drie of meer eigenaren verbinden zich bepaalde,
hun toebehorende onroerende goederen samen te voegen, de verkregen massa op bepaalde
wijze te verkavelen en onder elkaar bij notariele akte te verdelen (art. 17).
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en Iandschap.?" Mijns inziens is bij de beeksystemen die in dit onderzoek
centraal staan zeker sprake van deze verwevenheid.
Het onderscheid tussen ruilverkaveling en herinrichting is ook van belang
voor de besluitvonning. Gedeputeerde staten beslissen omtrent herinrichting,
terwijl bij ruilverkaveling tevens een stemming van eigenaren en pachters
moet plaatsvinden.l"
Meer nog dan in Vlaanderen is in Nederland de landinrichting planmatig
van opzet. Het startpunt vormt het structuurschema landinrichting. Dit
structuurschema is inmiddels opgenomen in het structuurschema Groene
ruimte. In het structuurschema landinrichting worden de hoofdlijnen en
beginselen van het nationaallandinrichtingsbeleid opgenomen. Daarbij gaat
het uiteraard om de ruimtelijke aspecten van dat beleid.l"
Meer uitgewerkt is het voorbereidingsschema landinrichting. Hierin
worden de gebieden aangegeven waarvoor herinrichting of ruilverkaveling
worden voorbereid. Een verzoek om ruilverkaveling oflandinrichting voor
te bereiden kan bij de minister via pravinciale staten worden ingediend door
overheden, landbouw- en natuurbeschermingsorganisaties en eigenaren en
gebruikers die gezamenlijk tenminste 30 % van het in te richten gebied
vertegenwoordigen."? Met name het initiatief van overheden en landbouwen natuurbeschermingsorganisaties betekent een duidelijke afwijking ten
opzichte van ruilverkaveling en landinrichting in Vlaanderen, waar het
initiatief steeds bij de Minister ligt.
De verzoeken om plaatsing op het voorbereidingsschema worden
onderzocht door de Centrale landinrichtingscommissie, waarvan onder meer
natuur- en milieubeschermingsorganisaties deel uitmaken. De opstelling
van een voorbereidingsschema vindt mede op basis van het structuurschema
Landinrichting plaats. Dit structuurschema is in grate mate bepalend
aangezien hierbij een kaart is opgenomen waarin limitatief is opgesomd
welke gebieden voor welke vorm van landinrichting in aanmerking komen.

344 Er moet dus ook steeds sprake zijn van een agrarische functie. Herinrichting van een gebied
dat uitsluitendeen natuurfunctieheeft, is dus onmogelijk. De functies van een gebied blijken
uit ruimtelijke plannen en waterhuishoudingsplannen. Zie ook: P. de Haan, Onroerendgoedrecht, Deel c Landinrichting, Deventer 1988, biz. 69.
345 P.PJ. Driessen, a.w. 1990, biz. 73.
346 Art. 6 Landinrichtingswet.
347 Art. 23 Landinrichtingswet. Provinciale staten beslissen daarbij in hoeverre ze aan het verwek
gehoor willen geven.
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Als gevolg van de limitatieve opsomming krijgt het structuurschema op
dit onderdeel een dwingend karakter. 348
De uitwerking van het voorbereidingsschema kan al dan niet gefaseerd
plaatsvinden. Een gefaseerde uitwerking houdt in dat eerst de fase van het
landinrichtingsprogramma en vervolgens de fase van het landinrichtingsplan
wordt doorlopen. De vereenvoudigde voorbereiding betekent dat onmiddellijk tot het vaststellen van een landinrichtingsplan wordt overgegaan. De
vereenvoudigde voorbereiding wordt toegepast wanneer geen sprake is van
een nauwe verwevenheid tussen landbouw, natuur, landschap en openluchtrecreatie of bij deze verwevenheid het provinciaal ruimtelijk beleid reeds
voldoende is onderbouwd.?" Hieruit blijkt dat het landinrichtingsprogramrna met name bestemd is om voldoende afstemming met het streekplan te
realiseren. Ten behoeve van de uitwerking van het voorbereidingsschema
stellen provinciale staten een landinrichtingscommissie in, die bij de
voorbereiding van hetlandinrichtingsprogramma enhet landinrichtingsplan
een belangrijke rol speelt.
Bij de gefaseerde uitwerking wordt dus eerst een landinrichtingsprogramma
opgesteld dat evenals het streekplan indicatiefvan aard is.35O Het programma wordt, na overleg met gemeenten en waterschappen, voorbereid door
de landinrichtingscommissie waarvan de vertegenwoordigers een afspiegeling
moeten vormen van de bij het project betrokken belangen. Dit betekent
dat ook vertegenwoordigers van natuur- enmilieubeschermingsorganisaties
daarin zitting kunnen hebben, zij het dat agrarische belangen vrijwel altijd
de meerderheid hebben binnen de commissle.?"
In het programma moet een aantal elementen worden opgenomen. Dit
zijn een beschrijving van de bestaande toestand, een aanduiding van de
ruimtelijke ontwikkeling, de te verwachten gevolgen van maatregelen en
voorzieningen voor de economische toestand met inbegrip van onder andere
natuur en landschap en de gesteldheid van lucht, water en bodem (art. 35).
Tevens wordt de defmitieve keuze voor ruilverkaveling of herinrichting
gemaakt en wordt een begrenzing in hoofdlijnen van de relatienotagebieden

348 Vgl. Ch. Backes, a.w. 1993, bIz. 212. Dit is mijns inziens dan ook als een onderdeel van
het PKB te beschouwen waartegen de beroepsmogelijkheidop de Afdeling bestuursrechtspraak
openstaat.
349 P. de Haan, a.w. 1988, biz. 117.
350 P. de Haan, a.w. 1988, biz. 91.
351 Vgl. P.P.J. Driessen, a.w. 1990, bIz. 68, Ch. Backes, a.w. 1993, blz, 217.
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aangegeven.I? Op deze laatste gebieden wordt in hoofdstuk 8 nog dieper
ingegaan.
Ret is van belang om hier te wijzen op het feit dat in het kader van de
vaststelling van het voorontwerp-Iandinrichtingsprogramma
door middel
van de HELP-evaluatie een inventarisatie van effecten van diverse
planalternatieven wordt gemaakt. Dit is vergelijkbaar met de doelstelling
van een MER-rapport dat in hoofdstuk 9 nog aan de orde komt. Belangrijk
verschil is echter dat in het kader van de RELP-evaluatie niet het meest
milieuvriendelijke alternatief behoeft te worden aangegeven. Bovendien
bestaat voor provinciale staten geen verplichting om het evaluatierapport
in de overwegingen te betrekken.t"
Op basis van het landinrichtingsprogramma wordt voor gebieden, met
betrekking waartoe een besluit tot herinrichting of ruilverkaveling is
genomen, een landinrichtingsplan vastgesteld. Ret betreft hier een operationeel plan waarin de te treffen maatregelen en voorzieningen zijn opgenomen.
Deze kunnen betrekking hebben op de wijziging van waterlopen, maar ook
op het veilig stellen van de aanleg en ontwikkeling van gebieden die
belangrijk zijn vanuit het oogpunt van natuur- en landschapsbehoud.l"
Anders dan bij het landinrichtingsprogramma geschiedt de definitieve
vaststelling van het landinrichtingsplan door gedeputeerde staten.
De verhouding van inrichtingsmaatregelen in het landinrichtingsplan
tot de ruimtelijke functies op basis van het bestemmingsplan is niet
geregeld.?" Ret verschil tussen een bestemmingsplan en een landinrichtingsplan is gelegen in de realisering ervan. Een bestemming in het kader
van een bestemmingsplan mag worden gerealiseerd, terwijl werken en
andere uitvoeringsmaatregelen opgenomen in het landinrichtingsplan moeten
worden gerealiseerd. 356
Uit het doel van de landinrichting blijkt een duidelijke relatie met de
ruimtelijke ordening. Art. 42 van de wet geeft aan dat toetsing aan het

352
353
354
355

Art. 34 Landinrichtingswet.
P.PJ. Driessen, a.w. 1990, biz. 76 tIm 77.
W. Brussaard, a.w. 1986, biz. 175.
De achterliggende gedachte hierbij is dat afstemming tussen landinrichting en ruimtelijke
ordening in voldoende mate kan worden verwezenlijkt bij afstemming tussen streekplan en
landinrichtingsprogramma. Dit kan eventueel met een aanwijzing op basis van het streekplan
tot aanpassing van het bestemmingsplan leiden.
356 P. de Haan, a.w. 1988, biz. 33.
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ruimtelijk beleid moet plaatsvinden. Hoewel deze formulering doet vermoeden dat de landinrichting binnen het ruimtelijk kader moet passen, heeft
de wetgever het niet zo bedoeld. De Gier wijst in dit verband naar de
toelichtende stukken bij het wetsvoorstel dat tot de huidige Landinrichtingswet heeft geleid. Hierin wordt aangegeven dat de wetgever bij de relatie
ruimtelijke ordening-landinrichting het oog heeft op tweesporigheid. Dit
duidt op gelijkwaardigheid van beide beleidsterreinen. Bij het ontbreken
van overeenstemming tussen het beleid op terrein van de ruimtelijke
ordening en dat van de landinrichting kan op een van beide of zelfs op beide
terreinen worden gekomen tot een aanpassing. Onduidelijk is echter of
aanpassing op het terrein van de ruimtelijke ordening dient te leiden tot
herziening van het streekplan."?
Evenals bij de Vlaamse inrichtingsinstrumenten is geconstateerd, kan ook
ten aanzien van landinrichting in Nederland worden opgemerkt dat de
ontwikkeling naar multi- functionaliteit belangri jk is. Ruimtelijke inrichting
verkrijgt daardoor meer betekenis bij gebiedsbescherming. In de volgende
deelparagraaf zal worden bezien of de vergelijking tussen Vlaanderen en
Nederland ook op procedureel vlak tot een positieve conclusie leidt.
8.3.3.2

Procedurele waarborgen bij de vaststelling van landinrichtingsprogramma's en landinrichtingsplannen

In de landinrichting speelt dus een aantal plannen een rol: het structuurscherna, het voorbereidingsschema, het landinrichtingsprogramma en het
landinrichtingsplan. Het voorbereidingsschema dat, zoals in de voorgaande
paragraaf is aangegeven, de gebieden aangeeft die in aanmerking komen
voor herinrichting of ruilverkaveling, kent maar een summiere procedure
van totstandkoming en bovendien geen rechtsbeschermingsmogelijkheden.
Beter is het gesteld met het landinrichtingsprogramma en het landinrichtingsplan.l" Beide worden in de voorontwerp-fase aan inspraak onderworpen.
De landinrichtingscommissie draagt zorg voor bekendmaking van de
inspraakmogelijkheid in regionale dag- en nieuwsbladen en in de Staatscourant. Daarbij wordt tevens aangegeven waar inlichtingen kunnen worden
ingewonnen.?" Gedurende drie maanden bestaat vervolgens de mogelijk-

357 A.A.J. de Gier, Wettelijke coordinatie van plannen inhet ruimtelijk bestuursrecht,
nr. 11, 1989, biz. 101.
358 Zie voor een uitgebreide
e.v.

bescbrijving

van de procedure:

P. de Haan, a.w. 1988, biz. 95

359 Art. 38, eerste en tweede lid en art. 77 eerste en tweede lid Landinrichtingswet.
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heid om zienswijzen en denkbeelden naar aanleiding van het voorontwerp
naar voren te brengen en hierover met de landinrichtingscommissie van
gedachten te wisselen.P" Wie specifiek gerechtigd zijn tot het kenbaar
maken van een zienswijze vermeldt de wet niet. De Haan zegt hierover
dat in deze fase burgers en organisaties kunnen opkomen voor bepaalde
collectieve belangen. De centrale landinrichtingscommissie kan nadere regels
stellen omtrent de inspraakmogelijkheden.P"
De centrale landinrichtingscommissie stelt naar aanleiding van de
procedure rond het voorontwerp een ontwerp-plan op dat naar gedeputeerde
staten wordt gezonden.P" Naar aanleiding van het ontwerp wordt een
ruimere inspraakmogelijkheid geboden dan bij het voorontwerp, aangezien
de wet uitdrukkelijk bepaalt dat een ieder binnen twee weken schriftelijk
bedenkingen tegen het ontwerp-plan kan inbrengen bij gedeputeerde
staten.l" Deze inspraakmogelijkheid wordt aangekondigd in de Staatscourant alsmede in regionale bladen.l" Daarbij wordt tevens aangegeven
dat inzage mogelijk is op de provinciale griffie, de gemeentesecretarie en
tenslotte bij de waterschappen. Het is de wetgever er hierbij dus veel aan
gelegen om de toegankelijkheid zo groot mogelijk te maken.
De laatste fase van de besluitvorming betreft de vasts telling van het
landinrichtingsprogramma door provinciale staten dan wel de vasts telling
van het landinrichtingsplan door gedeputeerde staten. Zowel ten aanzien
de vaststelling van het programma als het plan verplicht de wet tot
motivering van het besluit. 365 Het defmitieve programma/plan moet
worden bekendgemaakt op dezelfde wijze ais het ontwerp-plan.
Tegen een defmitief Iandinrichtingsplan kan door eigenaren en pachters
beroep worden ingesteld. Echter niet door derden, hetgeen deze beroepsbepalingen in het kader van dit onderzoek minder interessant maakt.l" Van
belang is weI dat het beroep door eigenaren en pachters gericht moet zijn
tegen de toewijzing van gronden voor natuur en landschap en ander openbaar
nut en dat het beroep dus vanuit dat perspectief weI belangrijke effecten

360
361
362
363
364
365
366

Art. 38, derde lid en art. 77, derde lid Landinrichtingswet.
P. de Haan, a.w. 1988, biz. 45.
Art. 39 en 40 Landinrichtingswet.
Art. 41, derde lid en art. 80, derde lid Landinrichtingswet.
Art. 41, tweede lid en art. 80, tweede lid Landinrichtingswet.
Art. 44, eerste lid en art. 83 eerste lid Landinrichtingswet.
Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(art. 83, eerste lid Landinrichtingswet).
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op natuur en landschap kan hebben.?" Naar aanleiding van het landinrichtingsprogramma is geen beroep mogelijk.
Bij de Vlaamse inrichtingsinstrumenten is vastgesteld dat sprake is van
verschillen in procedurele waarborgen bij ruilverkaveling en landinrichting.
In Nederland is dit niet het geval. Bij ruilverkaveling en herinrichting gelden
vergelijkbare procedurele bepalingen. Met name bij vergelijking van de
Nederlandse en Vlaamse ruilverkaveling moetde Nederlandse ruilverkavelingsprocedure een gunstiger beoordeling krijgen tegen de achtergrond van
de in hoofdstuk 3 geformuleerde procedurele waarborgen. In Vlaanderen
zijn alleen direct belanghebbenden inspraakgerechtigd, terwijl in Nederland
een ieder zijn mening kenbaar kan maken. Ook hier duidt de omschrijving
'een ieder' op de toegankelijkheid van de procedure voor zowel binnenlandse
als buitenlandse natuurlijke- en rechtspersonen.

8.4

Natuurbeheer

Evenals ten aanzien van de Vlaamse wetgeving is geconstateerd, voorziet
de Nederlandse natuurbeschermingswetgeving (vooralsnog) niet in een stelsel
van natuurbeleidsplannen.t" Gelijktijdig kan echter worden opgemerkt
dat juist op dit beleidsterrein buitenwettelijke plannen totstandkomen die
in het licht van bescherming van grensoverschrijdende gebieden zeer
interessant zijn. Bij de bespreking van het natuurbeleid in Vlaanderen is
in dit verband gewezen op Natuurontwikkelingsplan Vlaanderen en de
beleidsnota's die door provincies en gemeenten in uitvoering van de
overeenkomsten met de Vlaamse Gemeenschap worden opgesteld.
Voor wat Nederland betreft is met name het Natuurbeleidsplan van
belang.P" Dit in 1990 opgestelde plan bevat onder andere een aantal
voomemens voor de bescherming van grensoverschrijdende natuurgebieden.
Wat dat betreft is dan ook sprake van een goede aansluiting op het Vlaamse
Natuurontwikkelingsplan. In zowel het Vlaamse als het Nederlandse plan
wordt daarbij verwezen naar de Benelux-overeenkomst inzake natuur- en
367 Vgl. P.P.]. Driessen, a.w. 1990, biz. 79 tIm 80.
368 Inhet wetsvoorstel Nieuwe regelen ter bescherming van natuur en landschap (Natuurbeschermingswet 1994), Kamerstukken II, 23 580, nrs. 1 en 2, wordt een natuurbeleidsplan op
rijksniveau voorgesteld. Dit plan moet worden afgestemd op het rijksbeleid op het terrein
van de waterhuishouding en het milieubeheer. Het zwaartepunt van de bevoegdheden in
het wetsvoorstel zal hoofdzakelijk naar de provincies opschuiven. Vanwege het schaalniveau
is met name dit provinciale niveau voor dit onderzoek van belang. Inhoofdstuk 8 komt dit
aan de orde.
369 Kamerstukken II, 1988/89, 21 149, nrs. 2 en 3.

166

Plannen

landschapsbescheiming. Deze overeenkomst komt in hoofdstuk 8 nader
aan de orde.
Ook in Nederland zijn naast de rijksoverheid de provincies actief bij
de formulering van het natuurbeleid. Ook in dit verband zou afstemming
over de grens inhoudelijk gezien best mogelijk zijn.
Zoals bij bespreking van het Vlaarnse natuurbeleid reeds is aangegeven,
blijkt uit de inspanningen op het terrein van het natuurbeleid dat het goed
mogelijk is om, zonder dat daartoe een wettelijke grondslag voorhanden
is, tot beleidsafstemming te komen. Het daar gesignaleerde knelpunt van
het ontbreken van procedurele waarborgen geldt in Nederland evenzeer.

9

Conclusies

In paragraaf 6 is bij de bespreking van de afstemmingsmogelijkheden voor
planstelsels in Nederland en Vlaanderen op het terrein van de waterhuishouding geconcludeerd dat deze vooralsnog nauwelijks perspectieven bieden,
maar dat van de in Vlaanderen voorgestelde bekkenbeleidsplannen een
belangrijke stimulans kan uitgaan. Vooralsnog zal afstemrning van beleid
via andere planstelsels moeten plaatsvinden die echter, ook wanneer op
het terrein van de waterhuishouding betere perspectieven voor afstemming
bestaan, van belang blijven. De betekenis van de afstemmingsmogelijkheden
voor de bescherming en het beheer van grensoverschrijdende beeksystemen
in het Belgisch-Nederlandse grensgebied, evenals de wijze waarop de
afstemming tussen Vlaanderen en Nederland kan worden vormgegeven,
wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 11. In het onderstaande wordt met
name ingegaan op een aantal opvallende gezamenlijke elementen of juist
afwijkende aspecten in de planstelsels van beide landen.
In de eerste plaats kan daarbij worden vastgesteld dat in de toekomst op
het terrein van het milieubeheer goede afstemmingsmogelijkheden liggen.
Wanneer de voorstellen ten aanzien van milieubeleidsplannen en milieuprogramma's, zoals die zijn gedaan door de Commissie Bocken en de Vlaamse
regering, zullen worden aangenomen, ontstaat daarmee een planstelsel dat
op hoofdlijnen vergelijkbaar is met het planstelsel uit de Wm. Zowel in
Vlaanderen als in Nederland gaat het daarbij om plannen en milieuprogramrna's op drie niveaus. InNederland zijn dit rijk, provincies en gemeenten,
in Vlaanderen het Gewest, provincies en gemeenten. De inhoudelijke kant
van de planstelsels komt in belangrijke mate overeen. In de plannen komen
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met name kwaliteitsdoelstellingen en de bij verwezenlijking daarvan toe
te passen instrumenten aan de orde. Daarnaast maakt de aanwijzing van
gebieden die bijzondere bescherming behoeven een belangrijk onderdeel
uit van de plannen. Met name het kwaliteitsaspect is bijzonder relevant
in het licht van de grensoverschrijdende afstemming, nu het bij grensoverschrijdende milieu-effecten binnen watersystemen vaak primair om de
aantasting van oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit zal gaan.
Behalve op materieel vlak bestaan, gelet op vergelijkbare openbaarheidsen inspraakbepalingen, ook op procedureel vlak goede afstemmingsmogelijkheden. Zowel in Vlaanderen als in Nederland moeten deze op provinciaal
en gemeentelijk niveau voor deel verder worden ingevuld.
Bij de gesignaleerde afstemmingsmogelijkheden moet een aspect niet uit
het oog worden verloren. In Nederland ontbreekt een hierarchische structuur
tussen milieubeleidsplannen, terwijl in Vlaanderen provincies en gemeenten
wat betreft de uitoefening van medebewindstaken gebonden zijn aan de
daaromtrent in het Gewestelijk milieubeleidsplan opgenomen bepalingen.
Dit betekent dat bijvoorbeeld de afstemmingsmogelijkheden van provinciale
milieubeleidsplannen vaak ook in het teken zullen staan van het Gewestelijk
milieubeleid. Ook de inhoud van de plannen op het terrein van het
waterbeheer wordt in belangrijke mate beinvloed door het Gewestelijk
milieubeleidsplan. Overigens moet worden opgemerkt dat ook in Nederland
door middel van de aanwijzingsbevoegdheid van de minister vanaf
rijksniveau invloed kan worden uitgeoefend op de provinciale milieubeleidsplannen. Tevens kan de beleidsvrijheid van provincies worden beperkt
doordat op rijksniveau milieukwaliteitseisen kunnen worden opgesteld,
waarmee bij de formulering van provinciaal beleid rekening moet worden
gehouden. Op het provinciaal niveau zal door het milieubeleidsplan, als
gevolg van de haasje-over-constructie, de inhoud van het waterbeleid mede
door de inhoud van het milieubeleidsplan (en het streekplan) worden
bepaald.
Op het terre in van de ruimtelijke ordening is sprake van een aantal
voetangels en klemmen waarmee bij afstemming rekening moet worden
gehouden.
In de eerste plaats moet erop worden gewezen dat in het Nederlandse
planstelsel op basis van de WRO met name sprake is van indicatieve,
programmatische plannen. Equivalenten van deze plannen zijn er in
Vlaanderen in het kader van de huidige Stedebouwwet niet. Dit zal met
de inwerkingtreding van een Decreet op de ruimtelijke ordening veranderen,
168

Plannen

aangezien daarin ook voor Vlaanderen de ontwikkeling naar beleidsplannen
in de ruimtelijke ordening gestalte zal worden gegeven. Gelijktijdig zal
dan het structuurplan Vlaanderen in werking treden. Een duidelijk juridisch
kader voor samenwerking tussen Belgie en Nederland op het gebied van
de meer beleidsmatige ruimtelijke ordeningsplannen is er dus nog niet. In
dit verband bestaat echter de mogelijkbeid om aan te knopen bij Beneluxregelingen. Daarbij doel ik met name op de Globale structuurschets die
op het terrein van de ruimtelijke ordening in Benelux-verband is opgesteld.
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 3 van dit hoofdstuk. De Structuurschets is in het verleden, bij het ontbreken van ruimtelijke beleidsplannen,
ook daadwerkelijk als ruimtelijk toetsingskader gehanteerd bij de uitvoering
van een aantal projecten. De betekenis zal echter afnemen wanneer in
Vlaanderen het Decreet inzake de ruimtelijke ordening en de stedebouw
in werking zal treden.
Wat betreft de normatieve bodembestemmingsplannen op het gebied
van de ruimtelijke ordening is, zoals reeds bij de bespreking van de
betreffende plannen is betoogd, op hoofdlijnen een vergelijking mogelijk.
Het gaat daarbij om gewestelijke en gemeentelijke plannen van aanleg in
het kader van de Stedebouwwet in Vlaanderen en om bestemmingsplannen
op basis van de WRO in Nederland. Hoewel het gemeentelijk niveau in
dit onderzoek, gelet op de schaal waarop de bekenproblematiek zich
voordoet, misschien niet het meest aangewezen niveau van afstemming is,
moet toch het belang van deze plannen niet worden onderschat. Met name
tegen de achtergrond van de vergunningverlening die in hoofdstuk 7 aan
de orde zal komen, spelen deze plannen een belangrijke rol. Daar zal nog
blijken dat bij de beoordeling van een aantal belangrijke vergunningaanvragen, naast de in deze plannen geformuleerde keuzes nog maar weinig ruimte
wordt gelaten voor een individuele beoordeling in het kader van vergunningverlening. Wanneer men dus tot afstemming wil komen, zal dat in een
eerder stadium moeten plaatsvinden, hetgeen betekent dat de plannen van
aanleg en het bestemmingsplan onderling moeten worden afgestemd. Tegen
de achtergrond van het belang van de afstemming van deze plannen kan
worden gewezen op de inspraak- en rechtsbeschermingsmogelijkbeden die
zowel in Vlaanderen als in Nederland bij deze plannen zijn voorzien en
die de mogelijkbeid openen tot bemvloeding, en eventueel ombuiging, van
het ruimtelijk beleid dat in het kader van ontwerp-plannen wordt voorgesteld.
Betrekkelijk nieuw zijn de mogelijkbeden tot afstemming op het terrein
van de inrichtingsmaatregelen. Naar mijn inschatting moet grote waarde
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worden toegekend aan de zowel voor Vlaanderen als voor Nederland
gesignaleerde ontwikkeling waarbij inrichtingsmaatregelen van instrument
ten dienste van landbouwbelangen zijn geevolueerd tot een multi-functioneel
inrichtingsinstrument. Dit betekent dat niet aIleen in het perspectief van
de formulering van ruimtelijk beleid, maar ook bij de inrichtingsmaatregelen
in samenhang met dat beleid, belangrijke aanknopingspunten voor
afstemming Jiggen. Zo kunnen zowel in Vlaanderen als in Nederland nu
ook inrichtingsmaatregelen ten behoeve van waterhuishoudkundige
maatregelen, natuurontwikkeling en natuurherstel worden uitgevoerd. Dit
kan bijvoorbeeld als ondersteuning van het natuurbeleid in Vlaanderen en
Nederland relevant zijn gelet op het feit dat dit beleid onder meer op de
oprichting en inrichting van grensoverschrijdende natuurgebieden is gericht.
Bij de verruimde doelstelling van de inrichtingsmaatregelen kan er tevens
op worden gewezen dat met name bij landinrichting in Vlaanderen en
herinrichting in Nederland (dit zijn in het licht van bescherming van nietagrarische belangen de belangrijkste inrichtingsmaatregelen) ook door middel
van inspraak invloed kan worden uitgeoefend op de formulering van de
inrichtingsmaatregelen.
Dat niet aIleen wettelijke planstelsels afstemmingsmogelijkheden bieden
is uiteengezet aan de hand van de ontwikkelingen op het terrein van het
natuurbeheer in Nederland en Vlaanderen. Ret gaat daarbij met name om
een nadere invulling van de beschermingsmogelijkheden die in het kader
van de Benelux-overeenkomst natuur- en landschapsbescherming worden
geboden. In concreto zal daarop in hoofdstuk 8 nog worden ingegaan.
Tot besluit van dit hoofdstuk kan reeds kort worden gewezen naar het
slothoofdstuk van dit onderzoek waarin, aan de hand van een driedeling
in fasen van bescherming en beheer, de plaats van de in het onderhavige
hoofdstuk behandelde planstelsels nogmaals in het perspectief van de
oplossing van de bekenproblematiek zal worden geplaatst.
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Milieunormen

1

InIeiding

In dit zesde hoofdstuk staan milieunormen centraal. 1 Onder milieunormen
worden hier begrepen:
technische normen, getalsnonnen dan wei toestandsomschrijvingen die het
voorkomen of het beperken van verontreiniging tot doel hebben en waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden.?

Strikt genomen omvat deze defmitie niet aIleen milieunormen met een
aigemene werking, maar ook de milieunormen die specifiek betrekking
hebben op bijvoorbeeld (categorieen van) inrichtingen of activiteiten. Bij
deze laatste doel ik op milieunormen die in aigemene regeIs, aigemene of
sectorale voorwaarden dan wei in vergunningvoorschriften kunnen worden
opgenomen. Vanwege de sterke verwevenheid die daarbij bestaat tussen
milieunormen enerzijds en de in vergunningen en aigemene regels
opgenomen voorschriften anderzijds, worden deze in hoofdstuk 7 aan de
orde gesteld. In dit hoofdstuk worden uitsluitend de milieunormen met een
algemene werking behandeld.
De betekenis van milieunormen voor dit onderzoek is tweeledig. Inde eerste
plaats vormen deze een instrument voor de overheid om geformuleerde
beleidsdoelstellingen juridisch bindend vast te stellen.! Tegen deze

2

3

Deze term is ontleend aan: Th.G. Drupsteen, Inleiding, in: W. Brussaard, Th.G. Drupsteen,
P.C. Gilhuis, N.S.1. Koeman (red.), Milieurecht, derde druk, Zwolle 1993, biz. 32 e.v.
Deze begripsomschrijving is gefonnuleerd naar analogie met de omschrijving van de
Commissie Bocken vanhet begrip rnilieuhygienischenormen. Zie: H. Bocken, P. de Lembre,
C. Lambert (red.), Voorontwerp van een Kaderdecreet Milieuhygiene, Volume 1993-0,
Vervolg van het verslag van de werkzaamheden van de Interuniversitaire Commissie tot
herziening van het milieurecht, Colloquium van 8 juni 1993, I, Deel4, Titel3, toelichting
biz. l.
Ziehieromtrent: P.C. Gilhuis, Wet milieubeheer, in: W. Brussaard, Th.G. Drupsteen, P.e.
Gilhuis, N.S.J. Koeman (red.), Milieurecht, Zwolle 1993, bIz. 78, H. Menninga, De
hoofdstukken plannen en milieukwaliteitseisen van de Wet milieubeheer, MenR 1993, nr.
2, biz. 76, F.C.M.A. Michiels, De Wet milieubeheer, tweede druk, Zwolle 1994, biz. 118.
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achtergrond hebben milieunormen een duidelijke relatie met de in hoofdstuk
5 behandelde planstelsels. Het in deze plannen geformuleerde beleid voor
de bescherming en het beheer van watersystemen verkrijgt onder andere
door middel van het vaststeIlen van milieunormenjuridische binding. Deze
binding kan zowel de overheid als de burger betreffen.
De tweede betekenis van milieunormen is gelegen in de functie van
toetsingskader voor uitvoeringsinstrumenten." Hierbij kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan vergunningen en gebiedsaanwijzingen.'
In de
hoofdstukken waarin de betreffende instrumenten centraal staan, komt de
betekenis van milieunormen als toetsingskader nader aan de orde. Hier
volstaat het om, vooruitlopend op deze hoofdstukken, reeds op de relatie
te wijzen.
Het belang van milieunormen moet niet uitsluitend vanuit het perspectief
van de overheid worden belicht. De normen bieden immers niet alleen een
instrument voor de verwezenlijking van het overheidsbeleid, maar maken
tegelijkertijd het overheidsoptreden toetsbaar voor de burger. De in
hoofdstuk 1 van dit onderzoek omschreven instrumentele- en waarborgkant
van het recht komt hier dus uitdrukkelijk naar voren. Beide maken onderdeel
uit van dit hoofdstuk.
Het plan van behandeling is als volgt. In paragraaf 2 worden aan de hand
van een aantal begrippen de categorieen milieunormen, die voor de
bescherming en het beheer van watersystemen van belang zijn, nader
afgebakend.
In de derde paragraaf zal aandacht worden besteed aan het EG-recht.
Daarbij worden de voor dit onderzoek relevante EG-richtlijnen aan de orde
gesteld en zal de betekenis van deze richtlijnen voor grensoverschrijdende
afstemming worden behandeld.
In de paragrafen 4 en 5 wordt ingegaan op de bevoegdheden tot het
vaststellen van milieunormen met betrekking tot waterhuishoudkundige
systemen in respectievelijk Vlaanderen en Nederland. Het gaat daarbij dus
om milieunormen die de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater
betreffen. In paragraaf 6 zal de betekenis van deze bevoegdheden in het

4
5
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Vgl. Kamerstukken II, 1988/89,21 163, Dr. 3, blz, 44, Th.G. Drupsteen, a.w. 1993, blz.
34.
De relatie met vergunningverlening is daardoor tweeledig. Enerzijds vormen milieunormen
een deel van het toetsingskader bij vergunningverlening, terwijl anderzijds aan een vergunning
op de concrete inrichting of activiteit toegespitste milieunormen kunnen worden verbonden.
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licht van grensoverschrijdende afstemming tussen Vlaanderen en Nederland
worden bezien.
Naast de milieunorrnen die direct zijn gericht op waterhuishoudkundige
systemen wordt tevens aandacht besteed aan norrnen die de bescherrning
van de relevante omgeving betreffen. Hierbij gaat het om de kwaliteit van
(de uitstoot naar) de bodem. Deze zijn van belang vanwege de inhoofdstuk
1beschreven wisselwerking binnen watersystemen tussen het waterhuishoudkundig systeem en de relevante omgeving. De betreffende bevoegdheden
in de Vlaamse en Nederlandse wetgeving komen aan de orde in de zevende
en achtste paragraaf.
Het hoofdstuk wordt in paragraaf 9 afgesloten met conc1uderende
opmerkingen. Daarbij worden de mogelijkheden tot afstemming van
milieunorrnen ten aanzien van het waterhuishoudkundig systeem en de
relevante omgeving in onderlinge samenhang bezien.

2

Begrippen

In beschouwingen over milieunorrnen in de juridische literatuur en in
beleidsstukken wordt een aantal kembegrippen gehanteerd. In zijn
algemeenheid geven deze begrippen een indeling in twee categorieen norrnen
aan. Bij deze categorieen heb ik enerzijds het oog op de norrnen die de
effecten van verontreiniging betreffen en anderzijds op de norrnen ten
aanzien van bronnen van verontreiniging. Beide categorieen vallen uiteen
in een aantal subcategorieen, Onder effectgerichte norrnen worden
milieukwaliteitseisen, blootstellingsnorrnen en immissienorrnen begrepen. 6
Brongerichte norrnen omvatten produktnorrnen, constructienorrnen,
procedenormen en uitstootnorrnen voor vervuilende stoffen.?
Van de genoemde categorieen zijn er slechts enkele direct relevant voor
gebiedsbescherrning en meer in het bijzonder voor de bescherrning van
watersystemen.
Dit zijn milieukwaliteitseisen,
immissienorrnen en
emissienorrnen. Op deze drie spitst dit hoofdstuk zich dan ook toe.
Bij milieukwaliteitseisen gaat het om norrnen betreffende de kwaliteit van
het fysieke milieu, die aangeven in welke toestand het desbetreffende
onderdeel dient te verkeren op een daarbij te bepalen tijdstip."

6
7
8

Th.G. Drupsteen, a.w. 1993, biz. 33 tim 34.
Th.G. Drupsteen, a.w. 1993, biz. 35 tim 36, H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert (red.),
a.w. 1993, biz. I.
Kamerstukken II, 1988/89,21 163, m. 3, biz. 41, P.C. Gllhuis, a.w. 1993, biz. 77 tim
78, F. C. M.A. Michiels, a. w. 1994, biz. 118. Inhet voorontwerp Kaderdecreet milieuhygiene
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Milieukwaliteitseisen kunnen in de eerste plaats worden geformuleerd
als een kwantitatieve omschrijving van milieucondities (zoals stoffenconcentraties). Het is ook mogelijk dat de norm bestaat uit een omschrijving
van bijvoorbeeld een gemiddeld grondwaterpeil dat nodig is voor de instandhouding van een bepaalde Ievensgemeenschap.? Een belangrijk voordeel
van milieukwaliteitseisen is dat vooraf rekening wordt gehouden met
cumulatieve effecten van diverse vervuilingsbronnen."
Milieukwaliteitseisen richten zich niet rechtstreeks tot de burger, maar
tot de overheid." Deze moet de milieukwaliteitseisen bij de uitoefening
van de haar toegekende bevoegdheden vertalen naar normen die de burger
binden. 12 Bij de uitoefening van deze bevoegdheden vormen milieukwaliteitseisen dus een referentiekader.
De in zijn totaliteit aanvaardbaar geachte vervuiling binnen een gebied kan
het uitgangspunt vormen voor het bepalen van de toelaatbare uitstoot van
verontreinigende stoffen uit individuele bronnen. Deze wordt vastgesteld
in de vorm van emissienormen," Emissienormen kunnen dus een sterke
samenhang vertonen met milieukwaliteitseisen. Ook bij afwezigheid van
milieukwaliteitseisen kunnen echter emissie-eisen worden vastgesteld, onder
andere ter implementatie van EG-richtlijnen. Anders dan milieukwaliteitseisen richten emissienormen zich wel rechtstreeks tot de burger. De normen
houden voor de burger gedragsregels in."
Nauw verwant aan milieukwaliteitseisen en emissienormen zijn de immissienormen. Deze geven aan hoe groot binnen een bepaald gebied de maximale
vervuiling mag zijn voor de aangegeven stoffen, tegen de achtergrond van

9
10
II
12

13
14
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wordt voor deze effectgerichte nonnen de term 'milieulcwaliteitsnonnen' gehanteerd. Zie:
H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, biz. 1. Om verwarring te
voorkomen met het in dit onderzoek gehanteerde overkoepelende begrip 'milieunonnen' ,
za) in het vervolg uitsluitend over milieulcwaliteitseisen worden gesproken.
Kamerstukken 11, 1988/89, 21 163, nr. 3, biz. 42.
Zie hierover bijvoorbeeld: L. de Jager, Oppervlaktewaterkwaliteitsdoelstellingen en
immissienonnen, Leefmilieu 1988, nr. 5, biz. 149.
Met 'overheid' wordt hier niet alleen gedoeld op het bestuursorgaan dat de kwaliteitseisen
opstelt maar ook op andere bestuursorganen.
Zie: E. de Pue. L. Lavrysen, P. Stryckers, Milieuzakboekje, achtste herbewerkte editie,
Antwerpen 1994, biz. 163, H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, biz.
4, P.C. Gilhuis, a.w. 1993, biz. 78, F.C.M.A. Michiels, a.w. 1994, biz. 123.
H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, biz. 9, Th.G. Drupsteen, a.w.
1993, biz. 35.
H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, biz. 4.
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de wenselijk geachte milieukwaliteit. 15 Immissienormen worden met name
gehanteerd wanneer het onmogelijk is om per bron de toelaatbare uitstoot
te bepalen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij diffuse lozingen.
Zowel aan de effectgerichte als aan de brongerichte normen kunnen
vervolgens twee aspecten worden onderscheiden. Ret eerste aspect betreft
het gebied waarover de werking van de norm zich uitstrekt. Dit wordt
weerspiegeld in de begrippen algemene milieukwaliteit en bijzondere
milieukwaliteit. Uit de term milieukwaliteit blijkt al dat het hierbij met name
gaat om de kwaliteit van een gebied in zijn geheel, dus om de milieukwaliteitseisen. Zoals hierboven is aangegeven heeft de geformuleerde milieukwaliteit indirect weer gevolgen voor emissies.
De algemene milieukwaliteit is een zodanige kwaliteit dat de gezondheid
en het welbevinden van mensen en de instandhouding van dieren, planten,
goederen en vormen van gebruik in algemene zin zijn gewaarborgd."
Voor bepaalde gebieden zal het waarborgen van de algemene milieukwaliteit
echter niet voldoende zijn. Dit zal vooral het geval zijn in gebieden met
bijzondere levensgemeenschappen of soorten en vormen van gebruik, die
gebonden zijn aan bepaalde gebieden en die specifieke milieucondities
vereisen." De verdergaande eisen die voor een dergelijk gebied noodzakelijk zijn kunnen worden aangeduid als bijzondere milieukwaliteitseisen.
Deze spelen een belangrijke rol bij het gebiedsgericht milieubeleid.
Naast het gebied waarover de werking van de norm zich uitstrekt kan als
tweede aspect aan brongerichte en effectgerichte normen de juridische
verbindendheid van de norm worden onderscheiden. Hierbij zijn drie
begrippen in het bijzonder van belang." In de eerste plaats kunnen
grenswaarden worden genoemd. Dit zijn minimumwaarden waaraan de
kwaliteit van het milieu in ieder geval moet voldoen. Ze geven een

15 Th.G. Drupsteen, a.w. 1993, bIz. 34, H. Bocken, P. Verbeek (red.), Voorontwerp van
kaderdecreet milieuhygiene, Volume 1991-1, Verslag van de werkzaamheden van de
lnteruniversitaire Commissie tot herziening van het milieurecht, Gent 1991, Deel I, Boek
II, Titel II, toelichting bIz. 3.
16 Zie over algemene milieukwaliteit: H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz. 5, F.
Klijn, A. Laansma, Gebiedsgericht milieubeleid, CML mededelingen 61, Leiden 1990, bIz.
23, H. Menninga, a.w. 1993, bIz. 80, F.C.M.A. Michiels, a.w. 1994, biz. 118.
17 H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz. 5, Kamerstukken II, 1988/89,21163, nr.
3, bIz. 7, H. Menninga, a.w. 1993, blz, 80, F.C.M.A. Michiels, a.w. 1994, bIz. 118.
18 Zie over de relevante begrippen: H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz. 6, H.
Menninga, a.w. 1993, biz. 80t/m81, P.C. Gilbuis,a.w. 1993, biz. 78, F.C.M.A. Michiels,
a.w. 1994, biz. 118 e.v.
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gevaardrempel aan bij overschrijding waarvan bepaalde belangen in het
gedrang kunnen komen. 19 Grenswaarden zijn juridisch bindende normen.
Afwijking is, behoudens overmacht, niet toegestaan.
Anders ligt het met richtwaarden die het milieukwaliteitsniveau
reflecteren dat zoveel mogelijk moet worden bereikt of gehandhaafd.
Wanneer van richtwaarden wordt afgeweken moet deze afwijking worden
voorzien van een motivering.
Een derde term die in dit verband vaak wordt gehanteerd is streefwaarde. Dit is de waarde waarbij de risico's voor mensen, dieren, planten en
goederen verwaarloosbaar klein zijn. Streefwaarden zijn beleidsdoelstellingen
en hebben vanuit juridisch perspectief weinig betekenis.
Zowel de differentiatie naar gebied als het onderscheid naar juridische
binding komt in het vervolg van dit hoofdstuk steeds terug.

3

EG-regelgeving

3.1

Algemeen

Voordat wordt ingegaan op de bevoegdheden tot vaststelling van milieunormen ten aanzien van watersystemen in Vlaanderen en Nederland moet
aandacht worden besteed aan de betekenis van het EG-recht.
Hier zijn vooral enkele richtlijnen van belang. De juridische betekenis
van richtlijnen is gelegen in het feit dat deze de EG-lidstaten verbinden
voor wat het te bereiken resultaat betreft. Daarbij staat het de lidstaten echter
vrij om de passende vonn en middelen te kiezen (art. 189 EG-verdrag).
Dit betekent dat uitsluitend de resultaten normerend werken naar de
lidstaten." Randvoorwaarde bij de keuze van de middelen is dat deze een
juridisch bindend karakter hebben, waarmee ook daadwerkelijk de volledige
toepassing van de richtlijn op voldoende bepaalde en duidelijke wijze wordt

19 Zie: H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz. 6, Th.G. Drupsteen, a.w. 1993, biz.
33.
20 L. Lavrysen, De Europese wetgeving op de beschenning van de oppervlaktewateren, TMR
1992, nr. I, blz. 2, F. lngelaere, L. Lavrysen, C. Vanden Bilcke, Inleiding tot het
intemationaal en Europees milieurecht, Brussel 1992, blz. 111 tIm 112, V.J.J .M. Bekkers,
I.M. Bonnes, A.1.C. de Moor-van Vugt, W.l.M. Voermans, Brussel en Nederland:
tegenliggers, spookrijders of reisgenoten?, Zwolle 1993, biz. 23 tIm 24.
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verzekerd." Een richtlijn kan echter uitdrukkelijk andere instrumenten
ter implementatie toelaten."
De implementatie van richtlijnen in het nationale recht kan op verschillende niveaus plaatsvinden. In de eerste plaats kan de centrale overheid
de richtlijn implementeren in voor het gehele grondgebied geldende
rechtsregels. Daarnaast kunnen ook decentrale overheden richtlijnen
implementeren. In dat geval geldt als randvoorwaarde dat de uitwerking
van de richtlijn voor het gehele grondgebied van de staat moet zijn verzekerd."
Tegen de achtergrond van het gestaag toenemende aantal milieumaatregelen
in de vorm van richtlijnen op EG-niveau rijst de vraag naar de beleidsruimte
van EG-lidstaten om in aanvulling op of in afwijking van deze richtlijnen
milieumaatregelen te treffen." Met name bestaat onduidelijkheid over
de bevoegdheid van EG-lidstaten om, bij volledige harmonisatie, met een
beroep op milieubescherming aanvullende maatregelen te treffen."
Het is de vraag welke betekenis in dit verband aan art. 130S en BOT
van het EG-verdrag moet worden toegekend. Art. BOT bepaalt namelijk
dat op grond van art. 130S genomen milieubeschermende maatregelen,
niet bel etten dat een lidstaat maatregelen voor een verdere bescherming
handhaaft en treft welke verenigbaar zijn met het EG-verdrag. Onduidelijk
is of deze verdergaande beschermingsmaatregelen ook kunnen worden
genomen wanneer in een richtlijn expliciet wordt aangegeven dat lidstaten

21

22
23
24

25

Zie voor deze formulering: H.G. Sevenster, MiIieubeIeid en gemeenschapsrecht (diss.),
Deventer 1992, bIz. 28. Zie over de implementatiemaatregelen tevens: L. Lavrysen, a.w.
1992, biz. 3, F. Ingelaere, L. Lavrysen, C. Vanden Bilcke, a.w. 1992, biz. 111.
V.l.l.M. Bekkers, 1.M. Bonnes, A.l.C. de Moor-van Vugt, W.l.M. Voermans, a.w. 1993,
biz. 29 tim 30.
1.H. Jans, Europees milieurecht in Nederland, Groningen 1991, biz. 57, evenals H.G.
Sevenster, a.w. 1992, biz. 29.
Sevenster onderscheidt een aantal factoren die een rol spelen bij de beoordeling van de
beleidsvrijheid. Dit zijn: de uitputtendheid van de regeling, de harmonisatievorm van de
regeling, de doelstelling en het systeem van de regeling en de bepalingen van het EG-verdrag
in combinatie met de regeling. Vgl. H.G. Sevenster, a.w. 1992, biz. 31.
V.l.l.M. Bekkers, 1.M. Bonnes, A.l.C. de Moor-van Vugt, W.l.M. Voermans, a.w. 1993,
biz. 31. Zieook de discussie over dit punt tussen onder andere Sevenster en Jans, Sevenster
besteedt aandacht aan deze discussie in haar dissertatie. Zie H.G. Sevenster, a.w. 1992,
biz. 295.
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geen verdergaande maatregelen mogen treffen. 26 Het Hof van Justitie heeft
zich bierover nog niet uitgesproken."
Ook bij de interpretatie van art. l00A EG-verdrag bestaan onduidelijkheden omtrent de toelaatbaarheid van afwijkende maatregelen door de lidstaten.
Het gaat bij de toepassing van deze bepaling om harmonisatiemaatregelen
die de instelling en werking van de gemeenschappelijke markt betreffen.
Ingevolge het vierde lid van het betreffende artikel kan een lidstaat om
gewichtige redenen voortvloeiend uit art. 36, dan weI op basis van
overwegingen verband houdend met de bescherming van het (arbeids)milieu,
nationale maatregelen toepassen. Ook bier is twijfel mogelijk over de
reikwijdte van de afwijkingsbevoegdheid. Daarbij gaat het vooral om de
vraag of verdergaande en eventueel ook minder vergaande maatregelen
op basis van dit artikel mogelijk zijn." Ook bij art. lOOA geldt dat
onduidelijkheid bestaat over de beleidsvrijheid van de lidstaten."
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de ruimte die aan
lidstaten wordt gelaten voor het treffen van milieubeschermingsmaatregelen
niet steeds duidelijk is. Het is van belang om in het licht van dit onderzoek
op de onduidelijkheden te wijzen, omdat deze een rol kunnen spelen bij
de afstemming van beschermingsmaatregelen tussen lidstaten, in concreto
tussen Belgie en Nederland.
De gesignaleerde onduidelijkheden betekenen niet dat op geen enkele
wijze helderheid bestaat omtrent de afwijkingsbevoegdheid van de lidstaten.
In een groot aantal richtlijnen heeft de Raad van de EG uitdrukkelijk
aangegeven dat verdergaande maatregelen mogelijk zijn. In die gevallen
wordt weI gesproken over minimum-harmonisatie.P Een afwijkingsclausule

26

27
28

29

30
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In Nederland bebben met name Jans en Sevenster zich hierover uitgelaten. Volgens Jans
zijn bij volledige barmonisatie geen verdergaande nationale maatregelen mogelijk, terwijl
Sevenster de opvatting verdedigt dat verdergaande maatregelen weI mogelijk zijn. Zie: I.H.
Jans, a.w. 1991, biz. 22, H.G. Sevenster, a.w. 1992, biz. 295.
Zie: I.H. Jans, Europees milieurecht, in: W. Brussaard, Th.G. Drupsteen, p.e. Gilhuis,
N.S.J. Koeman (red.), Milieurecbt, derde druk, Zwolle 1993, blz. 599.
Een met die over art. 130S vergeIijkbare discussie speelt zich ook af ten aanzien van dit
artikel af tussen Sevenster en Jans, Vgl. ook de in noot 25 aangebaalde discussie in de
dissertatie van Sevenster. Zie over de discussie in algemene bewoordingen: I.H. Jans, a. w.
1993, bIz. 600 tim 601.
Een momenteel bij bet Hof van Iustitie aanhangige zaak brengt wellicbt op korte termijn
wat meer duidelijkheidover
de interpretatie van dit artikel. Zie: B. Verboeve, Art. l00A(4)
EG-verdrag: strengere nationale milieunormen,
Milieurecbt info 1994, Dr. 6, biz. 14 tIm
15.
H.G. Sevenster, a.w. 1992, blz, 68 e.v.

Milieunormen
is onder andere opgenomen in enkele richtlijnen die in de volgende
paragrafen aan de orde komen."
Naast de positie van de lidstaten ten opzichte van de in EG-richtlijnen
opgenomen verplichtingen, is tevens van belang welke rechten en
verplichtingen voor burgers uit richtlijnen kunnen voortvloeien. In de
jurisprudentie van het Hof van Justitie is bepaald dat burgers zich onder
omstandigheden voor de nationale rechter kunnen beroepen op richtlijnen
die in feite tot de lidstaat zijn gericht. Daarbij geldt als randvoorwaarde
dat de richtlijn duidelijke en onvoorwaardelijke rechten voor burgers met
zich meebrengt. De rechtstreekse werking kan pas intreden op het moment
dat de implementatietermijn is verstreken dan wel de implementatie niet
correct heeft plaatsgevonden. Burgers kunnen zich echter niet ten opzichte
van andere burgers beroepen op een rechtstreeks werkende bepaling uit
een richtlijn."
De richtlijnen die in de volgende twee deelparagrafen aan de orde worden
gesteld hebben de harmonisatie vanmilieukwaliteitseisen en emissienormen
tussen de lidstaten als doel. Als eerste komen de EG-richtlijnen met
milieunormen voor waterhuishoudkundige systemen aan de orde. Vervolgens
zal worden ingegaan op de milieunormen ten aanzien van de relevante
omgeving.

3.2

EG-milieunormen met betrekking tot waterhuishoudkundige
systemen.

3.2.1

Milieukwaliteitseisen

Op het terrein van de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit is in
het kader van de EG uitgebreide regelgeving totstandgekomen. Een aantal
richtlijnen is voor dit onderzoek met name van belang."
Inde eerste plaats kan de richtlijn inzake de kwaliteit van oppervlaktewater dat is bestemd voor de produktie van drinkwater worden genoemd,

31 I.H. Jans, a.w. 1993, blz. 593 tIm 594.
32 H.v.I. EG 29 januari 1982, zaak 8/81, H.v.I. EG 18 september 1985, zaak 152/84. Zie
over de positie van burgers ten aanzien van EG-richtlijnen: V.I.I.M. Bekkers, I.M. Bonnes,
A.I.C. de Moor-van Vugt, W.I.M. Voermans, a.w. 1993, blz. 96 tim 97.
33 Zie voor een overzicht: L. Lavrysen, a.w. 1992, blz. 5, I.H. Jans, a.w. 1993, blz, 626
tim 627.
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kortweg ook weI aangeduid als de Drinkwaterrichtlijn."
Deze bevat
kwaliteitseisen voor oppervlaktewater dat bestemd is voor de drinkwatervoorziening. Op grond van artikeI4, eerste lid van de Drinkwaterrichtlijn
nemen de lidstaten de nodige maatregelen om te bewerkstelligen dat de
kwaliteit van het oppervlaktewater in overeenstemming is met de in de
richtlijn vastgestelde waarden. Het gaat hierbij om normen waaraan het
water op de winplaats moet voldoen."
Enigszins verwant aan de Drinkwaterrichtlijn is de richtlijn betreffende
de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water. 36 Hierin
worden aanvullende kwaliteitseisen vastgesteid voor opperviaktewater
bestemd voor menselijke consumptie en in het bijzonder voor water dat
in de Ievensmiddelenindustrie wordt gebruikt.
De Richtlijn voor viswaterkwaliteit is de derde richtlijn waarin oppervlaktewaterkwaliteitseisen zijn opgenomen." Het gaat hierbij om water voor
zalmachtigen en water voor karperachtigen, waarvoor afzonderlijke
kwaliteitseisen van toepassing zijn. Bij deze richtlijn wordt de lidstaten veel
beleidsruimte gelaten aangezien criteria voor de aanwijzing van oppervlaktewater ais viswater ontbreken."
In de richtIijn zijn naast getalsnormen ook omschrijvingen opgenomen
van de toestand waarin het water zich moet bevinden. Zo wordt bijvoorbeeld
ten aanzien van opperviaktewater voor zalmachtigen en karperachtigen voor
de parameter koolwaterstoffen op oliebasis bepaaId, dat produkten op
oliebasis niet in zo grote hoeveelheden mogen voorkomen in het water dat:
het wateroppervlak met een zichtbare film, of de bodem van waterlopen
en meren met een bezinksel wordt bedekt;
de vissen hierdoor een duidelijk aan koolwaterstoffen te wijten smaak
krijgen;
schadelijke effecten bij de vissen hiervan het gevolg zijn."

34

Richtlijn van de Raad van 16 juni 1975 (75/440/EEG) betreffende de vereiste kwaliteit van
het oppervlaktewater dat bestemd is voor de produktie van drinkwater in de Lid-Staten, Pb.
25 juli 1975, L 194/34.
35 Vgl. M. Pallemaerts, Van de stranden van Blackpool tot de moerassen van Santoiia:
plaatsgebonden verplichtingen in het Europees milieurecht, TMR 1994, Dr. I, bIz. 19.
36 Richtlijn van de Raad van 15 juli 1980 (801778/EEG) betreffende de kwaliteit van voor
menselijke consumptie bestemd water, Pb. 30 augusrus 1980, L 229/11.
37 Richtlijn van de Raad van 18juli 1978 (78/659/EEG) betreffende de kwaliteit van zoet water
dat bescherming of verbetering behoeft ten einde geschikt te zijn voor het leven van vissen,
Pb. 14 augusrus 1978, L 222/1.
38 J.H. Jans, a.w. 1991, biz. 144.
39 Zie hiervoor: Bijlage I bij de Viswaterrichtlijn.

180

Mitieunormen
Als vierde relevante richtlijn lean de Zwemwaterrichtlijn worden genoemd." Evenals bij de richtlijn betreffende de viswaterkwaliteit zijn ook
hier de criteria voor aanwijzing onduidelijk. A1s zwemwater wordt namelijk
aangemerkt alle water, of delen van water, waarin baden door de bevoegde
instanties van de lidstaat uitdrukkelijk is toegestaan, dan weI niet is
verboden. Gelet op de vaagheid van de omschrijving kunnen de genoemde
criteria slechts als richtinggevend worden aangemerkt."
In de vier richtlijnen zijn de kwaliteitseisen opgenomen in de vorm van
grenswaarden en richtwaarden, waarbij de grenswaarden de minimumnormen bevatten en de richtwaarden de kwaliteit weergeven die de lidstaten
moeten trachten te realiseren.? Vragen omtrent de bevoegdheid van de
EG-lidstaten om van deze waarden af te wijken doen zich hier niet voor.
In alle richtlijnen is uitdrukkelijk bepaald dat de lidstaten de bevoegdheid
hebben om strengere normen vast te stellen."
Gelet op de vage omschrijving van de criteria (of zelf de afwezigheid
daarvan) in de richtlijnen voor de aanwijzing van gebieden waar de normen
moeten worden toegepast, is het de vraag hoever de beleidsruimte van de
lidstaten zich uitstrekt. Kan een lidstaat bijvoorbeeld ook nalaten om functies
aan te wijzen? Hieromtrent is in de jurisprudentie van het Hof van Justitie
uitdrukkelijk bepaald dat de vrijheid van de lidstaten niet zodanig is dat
de implementatie van de richtlijnen willekeurig kan worden vormgegeven.
Het in het geheel geen toepassing geven aan de richtlijn is niet toegestaan.
Ook is onvoldoende om slechts in een provincie gebieden aan te wijzen."
Objectieve omstandigheden kunnen ertoe leiden dat een richtlijn van
toepassing is. Deze omstandigheden zijn ook vatbaar voor toetsing door
het Hof. Dit blijkt uit het arrest inzake de implementatie van de Zwemwaterrichtlijn ten aanzien van wateren in Blackpool en Southport. 4S In dit arrest
stelt het Hof dat uit de aanwezigheid van strandhutten en redders kan worden

40
41

42
43
44
45

Richtlijn van de Raad van 8 december 1975 (76/160/EEO) betreffende de Icwaliteit van
zwemwater, Pb. 5 februari 1976, L 131/1.
J.H. Jans, a.w. 1991, biz. 144. De herziening van de Zwemwaterrichlijn
zal niet leiden
totmeer duidelijkheidover
de criteria voor aanwijzing. Zie: B. Verhoeve, Zwemwaterkwaliteit in een nieuw Europees kleedje, Milieurecht info 1994, Dr. 6, biz. 4.
Zie voor de begrippen paragraaf 2 van dit hoofdstuk.
Art. 6 Drinlcwaterrichtlijn,
art. 16 Richtlijn betreffende de Icwaliteit van voor menselijke
consumptie bestemd water, art. 7, tweede lid Zwemwaterrichtlijn,
art. 9 Viswaterrichtlijn.
H.v.J. EO 12juli 1988, zaak 322/86, Commissie vs. Italie, in: M. Pallemaerts, a.w. 1994,
blz, 21.
H.v.J. EO 14 juli 1993, zaak 56/90 besproken in: M. Pallemaerts, a.w. 1994, biz. 21.
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afgeleid dat sprake is van een zwemwater. Met name in het Santoiia-arrest
heeft het Hof de ruimte voor beoordeling door de lidstaten, door middel
van objectivering van omstandigheden, nog verder beperkt."

3.2.2

Emissienormen

Naast de in de voorgaande deelparagraaf behandelde kwaliteitseisen zijn
op EG-niveau in een groot aantal richtlijnen emissienormen voor de uitstoot
van gevaarlijke stoffen naar oppervlaktewater en grondwater vastgesteld.
Voor de emissie van gevaarlijke stoffen in oppervlaktewateren vormt de
Richtlijn omtrent lozing van gevaarlijke stoffen in het aquatisch milieu het
uitgangspunt. 47 De richtlijn bevat als bijlagen twee lijsten van gevaarlijke
stoffen: een zwarte en een grijze lijst. Met de richtlijn wordt gestreefd naar
beeindiging van verontreiniging door stoffen die zijn opgenomen op de
zwarte lijst en een vermindering van verontreiniging door grijze lijst-stoffen.
De lozing van zwarte lijst-stoffen moet door de lidstaten aan een vergunningplicht worden onderworpen, waarbij de emissiegrenswaarden (minimumnormen) in de vergunning moeten worden opgenomen. De lidstaten hebben
de bevoegdheid om in nationale regelgeving strengere emissienormen vast
te stellen." Ook voor grijze lijst-stoffen moeten lidstaten voorzien in een
vergunningplicht. Daarbij wordt echter aan de lidstaten zelf overgelaten
om voor deze stoff en emissienormen vast te stellen.
De in de richtlijn opgenomen zwarte lijst moet in dochterrichtlijnen
nader worden uitgewerkt. Art. 6, eerste lid van de richtlijn bevat de
verplichting voor de Raad om voor de in de eerste bijlage genoemde (zwarte
lijst-) stoffen grenswaarden vast te stellen.
Bij de totstandkoming van de richtlijn was een stelsel van uniforme
emissienormen een bewuste keuze van de meeste lidstaten. Groot-Brittannie
wilde dit echter niet aangezien het onredelijk werd gevonden om strenge
emissienormen op te leggen wanneer dit vanuit het oogpunt van waterkwaliteit niet noodzakelijk was. Om deze reden was Groot-Brittannie voorstander
van een stelsel van milieukwaliteitseisen en werd in de richtlijn een
keuzemogelijkheid opgenomen (art. 6, tweede lid). Daarbij vormen de

46
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Vgl. arrest H.v.]. EG 2 augustus 1993, zaak 355190, Commissie vs. Spanje, in: M.
Pallemaerts, a.w. 1994, blz, 22 e.v.
Richtlijn van de Raad van 4 mei 1976 (76/464/EEG) betreffende de verontreiniging
veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffendie inhet aquatisch milieu van de Gemeenschap
worden geloosd, Pb. 18 mei 1976, L 129123.
L. Lavrysen, a.w. 1992, bIz. 5 tIm 7.
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emissienormen het uitgangspunt. Alleen wanneer een lidstaat kan aantonen
dat de milieukwaliteit in het gehele, eventueel door lozingen bemvloede,
geografische gebied is bereikt en voortdurend wordt gehandhaafd, kan met
de kwaliteitseisen worden gewerkt."
Inverschillende dochterrichtlijnen is de richtlijn uit 1976 nader uitgewerkt.
Als voorbeelden kunnen worden genoemd de richtlijnen betreffende
grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor cadmium en hexachloorcyclohexaan." Pas op het moment waarop in een dochterrichtlijn grenswaarden
worden vastgesteld, wordt een stof als zwarte lijststof aangemerkt. Tot die
tijd wordt een stof als grijze lijststof beschouwd en moet een lidstaat zelf
de voor de betreffende stof toelaatbare emissie bepalen."
Hoewel de EG zich aanvankelijk sterk heeft gericht op de oppervlaktewaterkwaliteit, is geleidelijk ook meer aandacht voor grondwaterkwaliteit
ontstaan. In 1979 is door de Raad een richtlijn opgesteld met betrekking
tot de bescherming van grondwater tegen verontreiniging door bepaalde
gevaarlijke stoffen." Ook deze richtlijn vormt een uitwerking van de
hierboven vermelde kaderrichtlijn uit 1976. De Grondwaterrichtlijn verplicht
de lidstaten tot het verbieden van directe of indirecte lozing van stoffen
die in bijlage I zijn opgenomen (zwarte lijst), zoals kwik, cadmium en
cyanide. Lozingen van de in bijlage II (grijze lijst) genoemde stoffen zoals
zink, koper en lood moeten zoveel mogelijk worden voorkomen, bijvoorbeeld door regulering via vergunningstelsels.

3.2.3

Procedurele waarborgen in richtlijnen met betrekking tot waterhuishoudkundige systemen

In hoofdstuk 1 van dit onderzoek is aangegeven dat zal worden onderzocht
in hoeverre mogelijkbeden tot afstemming van (de toepassing van) juridisch
instrumentarium tussen Vlaanderen en Nederland ten behoeve van de

49

Zie over de totstandkoming van de richtlijn: J.H. Jans, a.w. 1991, biz. 145 e.v., alsmede
de opmerking van Th.G. Drupsteen, a.w. 1993, biz. 36.
50 Richtlijn van de Raad van 26 september 1983 (83/513/EEG) betreffende grenswaarden en
kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van cadmium, Pb. 24 oktober 1983, L 29111, Richtlijn
van de mad van 9 oktober 1984 (84/491IEEG) betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor de lozing van hexachloorcyclohexaan, Pb. 17 oktober 1984, L 274/11.
51 Zie hierover: L. Lavrysen, a.w. 1992, biz. 7.
52 Richtlijn van de Raad van 17 december 1979 (80/68/EEG) betreffende de bescherming van
het grondwater tegen bepaalde verontreiniging veroorzaakt door de lozing van bepaalde
gevaarlijke stoffen, Pb. 26 januari 1980, L 20/43.
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bescherming van watersystemen aanwezig zijn. De in het voorgaande
behandelde EG-richtlijnen voorzien in een aantal procedurele waarborgen
die als doel hebben om de onderlinge afstemming van de milieunormen
te bevorderen.
In de eerste plaats wordt in art. 4 van de Drinkwaterrichtlijn bepaald
dat elke lidstaat de richtlijn toepast zonder onderscheid te maken tussen
nationale en grensoverschrijdende wateren. Deze bepaling geeft uitdrukking
aan het in de zesde paragraaf van hoofdstuk 3 behandelde non-discriminatiebeginsel.
Inde Zwemwaterrichtlijn en de Viswaterrichtlijn zijn overlegverplichtingen opgenomen voor EG-lidstaten. Art. 4 van de Zwemwaterrichtlijn bepaalt
dat de consequenties die gemeenschappelijke kwaliteitsdoelstellingen van
wateren aan de grens hebben voor badzones, in onderling overleg worden
bepaald. De Commissie wordt op haar verzoek toegelaten tot het overleg.
Jans wijst erop dat deze formulering impliceert dat gezamenlijk een besluit
wordt genomen. S3 De Viswaterrichtlijn bepaalt uitdrukkelijk dat een
lidstaat, die voornemens is om een grenswater als viswater aan te wijzen,
in onderling overleg met het andere betrokken land aangeeft op welke
wateren de richtlijn van toepassing kan zijn. Tevens moet daarin worden
overwogen welke gevolgen uitde gemeenschappelijke kwaliteitsdoelstellingen voortvloeien. Ook hier bestaat voor de Commissie de mogelijkbeid
tot deelname aan het overleg (art. 10 Viswaterrichtlijn).
Tenslotte kan ook worden gewezen op samenwerkingsverplichtingen in een
aantal in paragraaf 3.2.2 besproken dochterrichtlijnen. Bijvoorbeeld in de
richtlijnen inzake de grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor cadmium
en hexachloorcyclohexaan. Deze Richtlijnen bevatten een samenwerkingsverplichting ten aanzien van lozingen die wateren van meer dan een lidstaat
beinvloeden (Beide richtlijnen art. I, eerste lid).
Inhet licht van grensoverschrijdende afstemming van milieunormen tussen
Belgie en Nederland spelen procedurele verplichtingen, in aanvulling op
de in de richtlijnen opgenomen kwaliteitseisen en emissienormen, een
belangrijke roI. Op de betekenis zal in het vervolg van dit hoofdstuk nog
worden teruggekomen.

53 J.H. Jans, a.w. 1991, bIz. 206.
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3.3

EG-miLieunarmenmet betrekking tat de relevante omgeving

Van recenter datum dan de inspanningen op bet terrein van de bescherming
van de oppervlaktewaterkwaliteit
en de grondwaterkwaliteit, is de
bescberming van de kwaliteit van de bodem onder andere door middel van
kwaliteitseisen. Op zeer bescbeiden schaal zijn deze normen totstandgekomen namelijk in een richtlijn waarin onder andere ten behoeve van
bescherming van de bodem, bet gebruik van zuiveringsslib in de landbouw
wordt gereguleerd. 54 In Bijlage IA van de richtlijn is een aantal kwaliteitseisen geformuleerd in de vorm van grenswaarden voor de concentratie van
cadmium, zink en kwik. In bijlage IB van de richtlijn zijn voor dezelfde
stoffen emissiegrenswaarden opgenomen. Tot nu toe is dit de enige richtlijn
waarin expliciet milieunormen ten aanzien van de bodemkwaliteit zijn
opgenomen.
In bet overzicht is naar voren gekomen dat op EG-niveau een aantal
richtlijnen is opgesteld om tot harmonisatie van rnilieunormen in de lidstaten
te komen. In de nu volgende paragrafen zal op de bevoegdheden tot
vaststelling van rnilieunormen in Vlaanderen en Nederland worden ingegaan,
waarbij zal worden aangegeven op welke wijze de bepalingen uit de
richtlijnen in het nationale recht van beide landen zijn ge'implementeerd.

4

Bevoegdheden tot bet vaststeUenvan milieunonnen met betrekking tot waterbuisboudkundige systemen in Vlaanderen

4.1

Algemeen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de bevoegdheden tot het vaststellen
van kwaliteitseisen en emissienormen voor waterhuisboudkundige systemen.
Ret gaat daarbij dus om normen met betrekking tot oppervlaktewater en
grondwater. Allereerst zal in zijn algemeenheid de bevoegdheidsverdeling
bij de vaststelling van rnilieunormen worden toegelicht. Vervolgens komen
de relevante bevoegdheden (en wijzigingsvoorstellen daaromtrent) aan de
orde.

54

Richtlijn van de Raad van 12 juni 1986 (86/278/EEG) betreffende de bescherming van bet
milieu, in bet bijzonder de bodem, bij bet gebruik van zuiveringsslib in de landbouw, Pb.
4 juli 1986, L 181116.
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In hoofdstuk 4 zijn de gevolgen van de vier staatshervormingen voor de
bevoegdheidsverdeling tussen overheden in Belgie besproken. Inparagraaf
3.2 van dat hoofdstuk is een overzicht gegeven van de bevoegdheidsomschrijving die sinds de vierde staatshervorming in art. 6 van de Bijzondere
wet tot hervorming van de staatsinstellingen is opgenomen." De bevoegdheid van de Gewesten, voor zover in dit hoofdstuk van belang, luidt
momenteel als voIgt:
'II. Wat het leefmilieu en het waterbeleid betreft:
1°

De bescherming van het leefmilieu, ondenneer die van de bodem, de
ondergrond, het water en de lucht tegen verontreiniging en aantasting,
aJsmede de strijd tegen geJuidhinder;

4°

De waterproduktie en watervoorziening, met inbegrip van de technische
reglementering inzake de kwaliteit van het drinkwater, de zuivering van
afvalwater en de rioJering.'

De mer geciteerde onderdelen van art. 6 van de Bijzondere wet zijn om
twee redenen relevant voor dit hoofdstuk over milieunormen. Sub 1 heeft
onder andere betrekking op de bevoegdheid tot vaststelling van milieukwaliteitseisen (effectgerichte normen). Sub 4 omvat het vaststellen van
emissienormen voor afvalwaterlozingen (brongerichte normen).
Uit de formulering van de twee bepalingen blijkt dat geen uitzonderingen
zijn geformuleerd op de bevoegdheden van de Gewesten. V66r de vierde
staatshervorming was dit weI het geval. Toen was sprake van een gedeelde
bevoegdheid tussende Koning (nu: federale regering) ende Gewesten. Met
name op het terre in van de milieukwaliteitseisen leidde dit tot onduidelijkheden. In de jurisprudentie moest de verhouding tussen de door de Koning
en de Gewesten vastgestelde oppervlaktewaterkwaliteitseisen
worden
bepaald. Hierdoor munt de huidige stand van de regelgeving ten aanzien
van milieukwaliteitseisen niet uit in overzichtelijkheid. Inhet onderstaande
wordt dit uiteengezet.

55 Wijzigingen in de Bijzondere wet tot hervorming van de staatsinstellingen a1s gevolg van
de Bijzondere wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, B.S.
20 juli 1993.
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4.2

Mitieukwatiteitseisen"

4.2.1

Oppervlaktewaterkwaliteit

Als basis voor de vaststelling van kwaliteitseisen voor oppervlaktewateren
geldt art. 3, § 1 van de Wet oppervlaktewateren uit 1971.57Ter uitwerking
van deze bepaling werd in 1976 een Koninklijk besluit opgesteld (de
bevoegdheid lag op dat moment bij de nationale overheid), waarin kwaliteitsdoelstellingen van indicatieve aard voor opperv laktewateren waren opgenomen, onder andere voor fluoriden en DDT.58
De totstandkoming van de in paragraaf 3.2.1 behandelde EG-richtlijnen
met kwaliteitseisen voor oppervlaktewater met de functies viswater, drinkwater en water bestemd voor menselijke consumptie, noodzaakte tot implementatie in de Belgische regelgeving. 59Om een basis te verschaffen voor de
implementatie werd in 1983 de Wet betreffende de algemene normen, die
de kwaliteitsobjectieven bepalen van oppervlaktewater bestemd voor
welbepaalde doeleinden, opgesteld." De wet omvat slechts een artikel.
In het artikel is bepaald dat de Koning algemene normen kan vaststellen
voor de kwaliteit van oppervlaktewater bestemd voor een bepaald doel.
Daarbij is uitdrukkelijk aangegeven dat de waarde van de kwaliteitseisen
wordt beperkt tot verplichtingen voortvloeiend uit het EG-verdrag of
besluiten van andere internationale organisaties.
In een viertal Koninklijke besluiten zijn deze kwaliteitseisen dan ook
voor oppervlaktewateren met de functies viswater, drinkwater, zwemwater
en water dat bestemd is voor menselijke consumptie uit de EG-richtlijnen

56

57

58

59
60

In bet Besluit Vlarem II zijn oppervlaktewaterlcwaliteitseisen en grondwaterlcwaliteitseisen
vastgesteld waarvan de werking beperkt is tot de als hinderlijk ingedeelde inricbtingen. Om
de in paragraaf 1 aangevoerde reden worden deze normen in boofdstuk 7 behandeld.
Wet van 26 maart 1971 op de bescberming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging,
B.S. I mei 1971. Artikel3, § I vandeze wetluidt: 'DeKoning steltdealgemene reglementen
vast inzake de openbare riolen en de lozing van afvalwater in de wateren bedoeld in art.
1, eerste lid' .
Art. 10 jo. bijlage VI van bet Koninklijk besluit van 3 augustus 1976 boudende algemeen
reglement voor bet lozen van afvalwater in de gewone opperv1aktewateren, in de openbare
riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater, B.S. 29 september 1976. Zie
hierover o.a. L. de Jager, a.w. 1988, biz. 149 e.v., alsmede Verslag aan de Koning bij
het KB van 4 november 1987, B.S. 21 november 1987.
Zie voor deze richtlijnen paragraaf 3 van dit hoofdstuk.
Wet van 23 mei 1983 betreffende de algemene normen die de lcwaliteitsobjectieven bepalen
van oppervlaktewater bestemd voor we1bepaalde doeleinden, B.S. 15 juni 1983.
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overgenomen." Ook wat de juridische verbindendheid betreft zijn de
bepalingen uit de EG-richtlijnen voUedig gevolgd.
Naast het overnemen van de oppervlaktewaterkwaliteitseisen uit de EGrichtlijnen dienden tevens functies aan gebieden te worden toegekend om
de kwaliteitseisen operationeel te maken. Het gaat in de richtlijnen immers
om oppervlaktewateren met bepaalde functies en dus moeten die functies
ook daadwerkelijk worden aangewezen. De bevoegdheid tot aanwijzing
van zones met een bepaalde functie behoorde als gevolg van de staatshervormingen toe aan de Gewesten. Voor het VIaamse Gewest zijn de gebieden
aangewezen in een Besluit van 21 oktober 1987.62 In dit besluit wordt
afwijking van de oppervlaktewaterkwaliteitseisen toegestaan in bepaalde
omstandigheden. Dit moet aan de Gemeenschapsminister worden gemeld. 63
In hetzelfde besluit ging de Gewestregering verder dan de functietoekenning aan gebieden. Er werden namelijk tevens basiskwaliteitseisen vastgesteld die voor aIle oppervlaktewateren binnen de grenzen van het Vlaamse
Gewest zouden gaan gelden. Nog geen maand later werden bij Koninklijk
besluit, gebaseerd op de Wet oppervlaktewateren, eveneens basiskwaliteitseisen voor de wateren van het openbaar hydrografisch net vastgesteld,
waarbij gelijktijdig de indicatieve basiskwaliteitsdoeistellingen uit 1976
werden opgeheven." De ontstane situatie deed de vraag rijzen welke van
de kwaliteitsnormen nu zouden gelden: de normen afkomstig van de
nationale overheid, ofwel die vastgesteld door het Vlaamse Gewest?

61

Koninklijk besluit van 17 februari 1984 tot vaststeUing van de algemene immissienormen
voor kwaliteit van zoet water dat bescherming of verbetering behoeft ten einde geschikt te
zijn voor het leven van vissen, B.S. 30 maar! 1984. Koninklijk besluit van 25 september
1984 tot vaststelling van de algemene normen die de kwaliteitsobjectieven bepalen van zoet
oppervlaktewater dat bestemd is voor de produktie van drinkwater, B.S. 27 februari 1985.
Koninklijk besluit van 17 februari 1984 tot vaststeUing van de algemene immissienormen
waaraan het zwemwater dient te voldoen, B.S. 10 april 1984. Koninklijk beslnit van 27
april 1984 betreffende de kwaliteit van het leidingwater, B.S. 6 juli 1984.
62 Besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 1987 tot vaststeUing van de kwaliteitsdoelstellingen voor aile oppervlaktewateren van het openbaar hydrografisch net en tot
aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor drinkwater, zwemwater, viswater en
schelpdierwater, B.S. 6 januari 1988.
63 Zie: E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 162. De mogeJijkbeid tot
afwijking in minder strenge zin moet in strijd worden geacht met de beoogde minimumharmonisatie in de EG-richtlijnen.
64 K.B. van 4 november 1987 houdende vaststelling van de basiskwaliteitsnormen voor de
wateren van bet openbaar bydrografisch net, en tot aanpassing van het Koninklijk besluit
van 3 augustus 1976 boudende algemeen reglement voor bet lozen van afvalwater in de
gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor
regenwater, B.S. 21 november 1987.
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De discussie spitste zicb toe op de interpretatie van art. 3, § 1 van de
Wet oppervlaktewateren (zie hierboven). Op basis van dit wetsartikel bad
de Koning de bevoegdheid tot vaststelling van algemene reglementen inzake
de openbare rio len en de lozing van afvalwater in de wateren bedoeld in
artikel 1, eerste lid.65 De vraag die zicb naar aanleiding van dit artikel
voordeed was of op basis daarvan nu uitsluitend emissienonnen, dan weI
eveneens opperviaktewaterkwaliteitseisen zouden kunnen worden opgesteld.
Aanleiding voor deze discussie vonnden interpretaties die in bet verleden
aan bet artikel waren gegeven. Deze wezen in de ricbting van een beperking
tot de vaststelling van emissienonnen. Tegen die acbtergrond was ook de
wet van 1983 totstandgekomen, omdat werd aangenomen dat een wettelijke
grondslag voor bet opstellen van milieukwaliteitseisen in de bestaande
wetgeving ontbrak.
Zowel door bet Vlaamse als door bet Waalse Gewest werd daarom bij
de Raad van State een verzoek tot vernietiging van bet Koninklijk besluit
ingediend, wegens bevoegdheidsoverschrijding door de Koning. Bij de
opstelling van bet Koninklijk besluit waarvan vernietiging werd gevraagd,
bad de regering ecbter aangegeven dat de beperkte interpretatie die aan
bet genoemde wetsartikel voorbeen was gegeven, een onjuiste was geweest
en dat de regering baar opvatting daaromtrent bad gewijzigd. De Raad van
State stelde in zijn uitspraak dat het opleggen van lozingsvoorwaarden
(emissienonnen) geen doel op zicb mag zijn, maar dat zij hun weerslag
moeten hebben op de kwaliteit van de ontvangende wateren. De Raad was
derbalve van mening dat de Koning bevoegd is om te bepalen welk resultaat
ter zake bereikt moet worden. Dit mag bij doen aan de hand van vaststelling
van kwaliteitseisen voor oppervlaktewateren in uitvoering van de Wet
oppervlaktewareren/"

65

Art lluidt: Deze wet regelt de bescherming van de wateren van het openbaar hydrografisch
net en van de kustwateren tegen verontreiniging. Onder wateren van het openbaar
hydrografisch net worden verstaan de wateren van de waterwegen of die als dusdanig zijn
gerangschikt, de wateren van de onbevaarbare waterlopen en van de afwateringen met
voortdurende of onderbroken afvoer, alsook in 't algemeen de stromende of stilstaande
wateren van het openbaar domein.
66 Zie: Arrest R.v.St. 10 november 1989, M. 33.394, Amenagement environnement 1990,
M. 1, biz. 32 e.v. alsmede J. Heyman, De bevoegdheid inzake de vaststelling van
kwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, Leefmilieu 1991, M. 1, biz. 3, E. de Pue, L.
Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 161. De Raad van State heeft de bevoegdheid om
op basis van art. 3, § 1 van Wet oppervlaktewateren zowel kwaliteitseisen als emissienormen
vast te stellen bevestigd inhet arrest R.v.SI. 24 juni 1993, M. 43.469, TMR 1994, M. 1,
biz. 30 tIm 34.
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Als gevolg van het arrest van de Raad van State was de verhouding
tussen de nonnen van Koning en van de Gewesten aldus dat de Koning
op basis vande Wetoppervlaktewateren basiskwaliteitseisenkan vaststellen
die als minimumnonn door Gewesten moeten worden gerealiseerd.
Daarnaast hebben de Gewesten de bevoegdheid om strengere nonnen vast
te stellen. Beide besluiten met basiskwaliteitseisen konden derhalve naast
elkaar in stand blijven aangezien het besluit van de Vlaamse regeriog in
dit geval inderdaad strengere nonnen bevatte dan het Koninklijk Besluit.
Voor de toekomst zal de geschetste verwarrende situatie zich niet meer
voordoen. Sinds de vierde staatshervorming hebben de Gewesten, zoals
in paragraaf 4.1 is aangegeven, de volledige bevoegdheid op het gebied
van water en leefmilieu, inclusief de vasts telling van milieukwaliteitseisen.
Van een gedeelde bevoegdheid tussen Koning en Gewesten is geen sprake
meer. De reden om toch zo uitgebreid op de verhouding tussen het Koninklijk besluit en het Besluit van de Vlaamse regeriog in te gaan, is gelegen
in het feit dat beide besluiten vooralsnog naast elkaar blijven bestaan. Pas
wanneer de VIaamse regeriog een nieuw besluit vaststeIt, zal in deze situatie
verandering komen. Het is inmiddels weI duidelijk dat het Vlaamse besluit
door de Vlaamse overheid als beleidsdoeistelling wordt gehanteerd met
als deadline 1 juli 1995.67
4.2.3

Voorstellen Commissie Bocken: integrate milieukwaliteuseisen

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de door de Commissie Bocken
gefonnuleerde voorstellen voor een Kaderdecreet milieuhygiene (verder:
Commissievoorstel). In Boek II, Titel II van het Commissievoorstel is een
aantal bepalingen opgenomen op basis waarvan in de toekomst integrale
milieukwaliteitseisen zullen kunnen worden vastgesteld. Het gaat daarbij
dus uitsluitend om effectgerichte normen." Deze voorstellen zijn door
de Vlaamse regering bewerkt tot een voorontwerp van decreet (verder:
voorontwerp)." De bijzondere aandacht die bij de milieukwaliteitseisen
uitgaat naar de ecologische oppervlaktewaterkwaliteitseisen,
wordt
geaccentueerd door de in het onderdeel sectoraal beleid gefonnuleerde
opdracht aan de Vlaamse regering om basiskwaliteitseisen en bijzondere

67 Zie: M. Deketelaere, V1arem Il in vogelvlucht, in: C. Billiet (red.), Recente ontwikkelingen
inzake milieuvergunoingen, Brugge 1993, blz. 29.
68 H. Becken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, Deel I, Boek II, Titelll.
69 Voorontwerp van decreet houdende algemene bepaliogen inzake milieubeleid, Brussel 1994.
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kwaliteitseisen voor oppervlaktewateren vast te stellen." Deze normen
gelden als harde randvoorwaarden voor het gebruik van de betreffende
opperv laktewateren. 71
Inart. 1, § 1 van het Commissievoorstel wordt een opdracht aan de Vlaamse
regering geformuleerd tot vaststelling van milieukwaliteitseisen voor de
verschillende onderdelen van het milieu, met als doel de bescherrning van
het milieu." Als onderdelen van het milieu worden in de toelichting in
de eerste plaats lucht, water, bodem en geluidhinder genoemd." Ook
kwaliteitseisen voor kwetsbare ecosystemen kunnen hieronder worden
begrepen." Inhet voorontwerp van de Vlaamse regering is dit uitdrukkelijk
bepaald in de tekst. Daarin wordt ook aangegeven dat milieu1cwaliteitseisen
betrekking kunnen hebben op bevordering van de biologische diversiteit.
In het kader van de in deze paragraaf centraal staande milieukwaliteitseisen met betrekking tot waterhuishoudkundige systemen, zijn met name
de kwaliteitseisen voor oppervlaktewater en grondwater en kwetsbare
ecosystemen (in concreto watersystemen) relevant. 75
De achtergrond van een decretale basis voor integrale milieukwaliteitseisen is gelegen in het streven naar samenhang tussen normering van
vervuilende stoffen die voor twee of meer compartimenten, bijvoorbeeld
water en bodem, van belang zijn. Daarnaast bestaat tussen de normering
van de kwaliteit van verschillende compartimenten een juridische en
beleidsmatige samenhang, die beter tot uitdrukking komt in een integrale
afweging."
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71
72
73
74
75
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W. Lambrechts, F. Martens, m. m.v. F. Maddens (rapporteurs), Voorontwerp Kaderdecreet
milieuhygiene, II. Sectoraal beleid, deell0 Water, Voorontwerp 4 januari 1994, uitgewerlct
in: Voorontwerp van decreet betreffende het rivierbekkenbeleid en de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging, Brussel 1994. Ais gevolg van deze voorstellen
komen de relevante bepalingen uit de Wet oppervlaktewateren en de Wet betreffende de
aIgemene normen die de kwaliteitsobjectievenbepalen van oppervlaktewater voor welbepaalde
doeleinden, te vervallen.
W. Lambrechts, F. Martens, m.m.v. F. Maddens, a.w. 1994, biz. 29 tIm 31.
Ben soortgelijke bepaIing is opgenomen in art. 2.2.1, § 1, 1°van het voorontwerp. Zie over
het begrip 'milieu' verder paragraaf 7.2.2 van hoofdstuk 5.
H. Bocken P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz. 4.
Voorontwerp kaderdecreet milieukwaliteitsnormen. MINA-raad adviseert positief, TMR
1994, nr. 1, biz. 68.
De bodemkwaliteitseisendie op basis van deze bepalingen eveneens kunnen worden opgesteld,
komen in paragraaf 7.2 aan de orde bij milieukwaliteitseisen met betrekking tot de
bescherming van de relevante omgeving.
H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz. 3.
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In het decreet zelf worden geen concrete nonnen opgenomen. De
toelichting geeft aan dat door middel van een stelsel van betrokkenheid van
de onderscheiden geledingen van de maatschappij, evenals door inspraak
bij de vaststelling van deze nonnen, gewaarborgd moet worden dat deze
taak ernstig wordt opgevat. 77
Aileen de VIaamse regering heeft op basis van het Commissievoorstel en
het voorontwerp de bevoegdheid tot vaststeiling van milieukwaliteitseisen.
In de toelichting wordt niet ingegaan op de vraag of decentrale overheden
als provincies en gemeenten in het kader van hun autonome bevoegdheden
milieukwaliteitseisen kunnen vaststeilen. Gelet op de formulering van de
bepalingen in zowel het Commissievoorstel ais het voorontwerp moet
worden aangenomen dat de bevoegdheid ook uitsluitend aan de Vlaamse
regering toekomt. Dit kan bijvoorbeeid worden afgeleid uit het feit dat een
aantal afgeleide bevoegdheden, zoals het verrichten van metingen en het
handhaven van de milieukwaliteitseisen, aan de Vlaamse regering is
toegekend dan weI door dit orgaan kan worden opgedragen aan anderen.
Milieukwaliteitseisen kunnen worden vastgesteid als grenswaarde,
richtwaarde, dan weI streefwaarde. 78 Voor de betekenis van deze begrippen
wordt verwezen naar paragraaf 2 van dit hoofdstuk. Zowel van grenswaarden als van richtwaarden kan onder omstandigheden worden afgeweken.
Afwijking van grenswaarden is uitsluitend mogelijk in gevallen van
overmacht.?" Van richtwaarden kan om 'gewichtige redenen' worden
afgeweken, mits voorzien van een deugdelijke motivering. 80 Streefwaarden
zijn die waarden waarbij geen nadelige milieueffecten oprreden." De
functie van deze waarden is meer beleidsmatig en de waarden zijnjuridisch
weinig hard." In zijn advies over het Commissievoorstel heeft de MINAraad opgemerkt dat de definiering van de drie nonntypen precisering
behoeft. Ook de juridische consequenties van de drie typen moeten meer

77 H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz. 7.
78 Art. 3, § 1 Commissievoorstel en art. 2.2.4, § 1 voorontwerp.
79 Art. 3, § 2 Commissievoorstel en art. 2.2.4, § 2 voorontwerp.
80 Art. 3, § 3 Commissievoorstel, Hoewel richtwaarden in het voorontwerp van de Vlaamse
regering wei worden venneld is Diet meer uitdrukkelijk bepaald onder welke voorwaarden
daarvan kan worden afgeweken. Zie: art. 2.2.4, § 3 voorontwerp.
81 Art. 3, § 4 Commissievoorstel. Inhet voorontwerp wordt aangegeven dat de streefwaarden
het milieukwaliteitsDiveau aangeven dat een duurzame ontwikkeling garandeert (art. 2.2.4,
§ 4).
82 H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz. 6.
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systematiscb worden aangegeven." In bet voorontwerp van de regering
is dit advies niet opgevolgd. Daarin is op boofdlijnen de formulering van
bet Cornrnissievoorstel overgenomen.
Zowel in bet Commissievoorstel als in bet voorontwerp wordt uitwerking
gegeven aan bet stand-stillbeginsel. Wanneer in bepaalde gebieden de
milieukwaliteit beter is dan die voorgeschreven in de milieukwaliteitseisen,
treedt de bestaande milieukwaliteit in de plaats voor die van de geformuleerde kwaliteitseisen. De bestaande kwaliteit geldt dan als ricbtwaarde. De
MINA-raad beeft inmiddels geadviseerd tot verdergaand onderzoek over
dit onderwerp, aangezien nog veel onduidelijkheden over operationalisering
van bet stand-stillbeginsel bestaan." Evenals bij andere ricbtwaarden kan
ook hier op grond van gewicbtige redenen worden afgeweken. De Vlaamse
regering kan ecbter voor bet betreffende gebied eveneens bepalen dat de
bestaande kwaliteit als grenswaarde geldt. 85 In die gevallen is afwijking
uitsluitend in overmacbtssituaties gerecbtvaardigd.
Ten aanzien van bet gebied waarover de werking van de normen zicb
uitstrekt wordt in bet Cornrnissievoorstel en bet voorontwerp een onderscbeid gemaakt tussen basiskwaliteitseisen en bijzondere kwaliteitseisen.
De basiskwaliteit geeft de kwaliteit aan voor een onderdeel van bet milieu
voor bet gebele grondgebied van bet Vlaamse Gewest. 86 De bijzondere
kwaliteitseisen beperken zicb tot de kwaliteit van onderdelen van bet milieu
in gebieden die bijzondere bescberming beboeven. Bijzondere bescberming
van een gebied kan aangewezen zijn vanwege de aan een gebied toegekende
bestemming (bijvoorbeeld natuurgebied, industriegebied) ofwel het gebruik
(onder andere zwemwater) dat van een gebied wordt gemaakt."
Het Cornrnissievoorstel en bet op basis daarvan uitgewerkte voorontwerp
breiden de bevoegdheden tot vasts telling van milieukwaliteitseisen ten

83
84
85
86

Advies MINA-raad, a.w. 1994, biz. 68.
Advies MINA-raad, a.w. 1994, biz. 68.
Art. 4 Commissievoorstel en art. 2.2.5 voorontwerp.
Art. 2, § 2 Commissievoorstel en art. 2.2.3, § 2 voorontwerp. Zie de specifieke bepaling
voor basiskwaliteitseisen voor oppervla1ctewateren:art. 5 Commissievoorstel sectoraal beleid
water en art. 6 voorontwerp rivierbekkenbeleid en bescherming van oppervla1ctewateren
tegen verontreiniging.
87 Art. 2, § 3 Commissievoorstel en art. 2.2.3, § 3 voorontwerp. Zie voor bijzondere
kwaliteitseisen voor oppervla1ctewateren tevens: art. 6 Commissievoorstel sectoraal beleid
water en art. 7 voorontwerp rivierbekkenbeleid en bescherming van oppervlaktewateren
tegen verontreiniging.
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aanzien van waterhuishoudkundige systemen uit. Naast oppervlaktewaterkwaliteitseisen, die op basis van het huidige recht ook reeds op basis van
de Wet oppervlaktewateren kunnen worden vastgesteld, bieden de
voorstellen tevens een bevoegdheidsgrondslag voor milieukwaliteitseisen
voor andere onderdelen. Vanuit waterhuishoudkundig perspectief moet
daarbij vooral worden gewezen op de grondwaterkwaliteitseisen.
De
integrale milieukwaliteitseisen zijn ook van belang bij de formulering van
de kwaliteit voor de relevante omgeving. Dit zal in paragraaf 7 aan de orde
komen.

4.3

Emissienormen'"

4.3.1

Emissienormen fer bescherming van grondwater: Grondwaterdecreet

Ten behoeve van de bescherming van de grondwaterkwaliteit biedt het
Grondwaterdecreet een grondslag voor het vaststellen van emissienormen.
Vooraf kan worden opgemerkt dat van de betreffende bevoegdheden tot
nu toe nooit gebruik is gemaakt.
In een besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1985 zijn regels
opgenomen omtrent handelingen binnen waterwingebieden en beschermingszones." Voor beschermingszones type II (als bedoeld in art. 20 van het
besluit van 27 maart 1985 houdende reglementering en vergunning voor
het gebruik van grondwater en de atbakening van waterwingebieden en
beschermingszones'") bevat art. 23 de relevante regels. Ret is in deze
gebieden verboden lijst I of lijst II stoffen te lozen, uitgezonderd wanneer
bedoelde stoff en slechts in zulke geringe hoeveelheid en concentratie
aanwezig zijn dat elk gevaar voor een verontreiniging van het ontvangende
grondwater nu of in de toekornst is uitgesloten. De Vlaamse regering kan

88

De Wet oppervlaktewateren bevat in art. 3 tevens de bevoegdheid tot het vaststellen van
emissienormen. Aangezien de op basis daarvan vastgestelde emissienormen slechts gelding
hadden wanneer ze in een vergunning werden opgenomen, alsmede vanwege het feit dat
bedoelde normen inmiddels in een besluit ter uitvoering van het Milieuvergunningsdecreet
zijn opgenomen, blijven deze hier buiten beschouwing en worden ze behandeld bij de
vergunningverlening in hoofdstuk 7.
89 Besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van de
handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones, B. S. 20 juli 1985. Vgl.
ook E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 175.
90 B.S. 20 juli 1985. Art. 20, 2°: Beschermingszone type II, bacteriologische zone: door het
geheel der punten vanwaar het water de putten, opvangplaatsen, enz .... van het waterwingebied kan bereiken na een tijd van minder dan zestig dagen, met als buitenste maximale grens
een lijn, gelegen op 150 m. voor artesische grondwaterwinningenen 300 m. voor aile andere;
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voor elke stof die in genoemde lijsten is opgenomen, hoeveelheid en
concentratie vaststellen.?' Voor beschermingszone type m is een vergelijkbare bepaling opgenomen."
Ook buiten waterwingebieden of beschermingszones gelden regels voor
activiteiten die het grondwater kunnen verontreinigen. 93 Hierbij kan worden
opgemerkt dat de bepalingen niet van toepassing voor het direct of indirect
lozen, het deponeren of opslaan op of in de bodem van produkten en stoffen,
die in een zo geringe hoeveelheid en concentratie stoffen van lijst I en II
bevatten dat elk gevaar voor een verontreiniging van het ontvangende
grondwater nu of in de toekomst is uitgesloten. De Vlaamse regering kan
voor elke stof de hoeveelheid of concentratie vaststellen." De gemeenten
kunnen een vergunning verlenen voor het direct of indirect lozen van lijst
II stoffen, het deponeren of opslaan op of in de bodem. In deze vergunning
wordt de maximaal toelaatbare hoeveelheid aangegeven van een bepaalde
stof in de te lozen materie gedurende een of meer vastgestelde periodes
en passende voorwaarden voor de concentratie van deze stof."
Bij aIle genoemde besluiten is sprake van uitvoering van de EGgrondwaterrichtlijn, waarvoor wordt verwezen naar paragraaf 3.

4.4

Procedurele waarborgen bij de vaststelling van milieukwaliteitseisen
en emissienormen.

In het voorgaande is een aantal wettelijke en decreta Ie bevoegdheden de
revue gepasseerd betreffende de vaststelling van milieukwaliteitseisen en
emissienormen ten aanzien van waterhuishoudkundige systemen. De
bevoegdheid komt in aIle gevallen toe aan de Vlaamse regering.
Momenteel geldt voor besluiten van de Vlaamse regering uitsluitend
een verplichting tot publikatie in het Belgisch Staatsblad. Mogelijkbeden
tot inspraak en rechtsbescherming voor natuurlijke- en rechtspersonen zijn
echter niet voorzien. Dit geldt tevens voor buitenlandse natuurlijke- en
rechtspersonen.

91
92
93

94
95

Art. 3.
Art. 4.
Besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 boudende reglementering van de
bandelingen die bet grondwater kunnen verontreinigen, B.S. 20 juli 1985. Zie hierover onder
andere: E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 176.
Art. 2, 2°.
Art. 9, 4°.
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Belangrijk is dat op grond van de in paragraaf 3 genoemde EG-richtlijnen
in een aantal gevallen een verplichting geldt tot het voeren van overleg over
de uitvoering van de richtlijnen. Deze procedurele waarborgen moeten mijns
inziens ook in acht worden genomen wanneer ze niet in de nationale
regelgeving zijn gennplementeerd. Vanuit het perspectief van beinvloeding
door Nederlandse bestuursorganen van de vaststelling van milieunormen
in Vlaanderen is dit de enige formeel geregelde vorm van betrokkenheid.
Uiteraard blijft de werking van deze in EG-richtlijnen opgenomen
procedurele waarborgen beperkt tot het terrein waarop de richtlijnen
betrekking hebben.
De voorstellen van de Commissie Bocken en het voorontwerp van de
Vlaamse regering besteden meer aandacht aan procedurele aspecten. De
procedure tot vaststelling van milieukwaliteitseisen en emissienormen is
daarin omgeven met een aantal waarborgen. Het ontwerp-besluit tot
vaststelling van milieukwaliteitseisen moet worden gepubliceerd. Naar
aanleiding van dit ontwerp bestaat voor een ieder de mogelijkheid tot het
maken van opmerkingen en bezwaren. Ook moet aan een aantal instanties
advies worden gevraagd waarvan slechts gemotiveerd kan worden
afgeweken. De hier bedoelde procedure is opgenomen in art. 5 van Deel
I, Boek II, Titel ill van het Commissievoorstel.
In zijn advies heeft de MINA-Raad aangedrongen op een verdere
uitwerking van deze procedure. Met name zijn aanvullende bepalingen nodig
over de wijze waarop de nodige informatie wordt verwerkt." In het
voorontwerp van de Vlaamse regering is dit advies uitgewerkt in de vorm
van een verplichting om gemotiveerd in te gaan op adviezen en opmerkin-

gen."
Er kan derhalve worden geconcludeerd dat, in aanvulling op de inhoudelijke
verruiming van de bevoegdheden tot het vaststellen van milieunormen, ook
de procedurele waarborgen in het Commissievoorstel en het voorontwerp
meer aandacht krijgen. Met name inspraak is immers in hoofdstuk 3 als
een belangrijke procedurele waarborg geformuleerd. Op de betekenis van
de besproken ontwikkelingen voor grensoverschrijdende afstemming wordt
in paragraaf 6 nader ingegaan.

96 Advies MINA-raad, a.w. 1994, biz. 68.
97 Art. 2.2.2, § 4 voorontwerp.
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5

Bevoegdheden tot bet vaststellen van milieunonnen met
betrekking tot waterbuishoudkundige systemen in Nederland

5.1

Algemeen

In de op 1 maart 1993 in werking getreden Wet milieubeheer (Wm) is voor
het eerst een zo goed als integrale regeling inzake milieukwaliteitseisen
opgenomen." In hoofdstuk 5 van de wet wordt in een vijftal bepalingen
de basis gelegd voor de vaststelling van deze milieukwaliteitseisen. Met
de inwerkingtreding van de wet is een aantal seetorale bevoegdheden komen
te vervallen. Ret betreft: art. 20 Wet bodembesehermiog (Wbb), art. lc
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en art. 2 Wet inzake de
luehtverontreiniging (Wlv). Op grond van art. XIX van de overgangsbepalingen worden de ingevolge de vervallen seetorale bepalingen vastgestelde
milieukwaliteitseisen gelijkgesteld met milieukwaliteitseisen die zijn
vastgesteld op basis van hoofdstuk 5 van de Wm.
Wat betreft de milieukwaliteitseisen ten aanzien van waterhuishoudkundige
systemen is een belangrijke bevoegdheid buiten de integratie in de Wm
gehouden. Ret betreft de bevoegdheid tot het vaststellen van eeologisehe
kwaliteitseisen voor bepaalde typen watersystemen. Deze bevoegdheid is
opgenomen in het gewijzigde art. lc Wyo. De Wvo bevat tevens een tweetal
bepalingen omtrent emissiegrenswaarden. De bevoegdheden op basis van
de Nederlandse wetgeving komen hieronder aehtereenvolgens aan de orde.

5.2

Milieukwaliteitseisen

5.2.1

Wet milieubeheer: integrate milieukwaliteitseisen

In het reeds kort aangehaalde vijfde hoofdstuk van de Wm is een aantal
bevoegdheidsbepalingen opgenomen op basis waarvan tot het vaststellen
van milieukwaliteitseisen kan worden overgegaan. Met nadruk wordt erop
gewezen dat het in het betreffende hoofdstuk van de wet uitsluitend gaat
om milieukwaliteitseisen. Dit zijn, zoals in paragraaf 2 is aangegeven,
effectgeriehte normen. De bevoegdheden tot vaststelling van emissienormen
zijn elders in de wetgeving verankerd en komen in paragraaf 5.3 aan de
orde.

98

Wet van 2 juli 1992, Stb. 415, tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiene en daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten.
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In het kader van hoofdstuk 5 van de wet kunnen voor onderdelen van het
milieu eisen worden gesteld ter bescherming van het milieu." Hieronder
vallen onder andere de in het kader van bescherming en beheer van
waterhuishoudkundige systemen relevante eisen ten aanzien van oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit. De doelstelling 'bescherming van het milieu'
betekent een verbreding ten opzichte van de voorheen bestaande sectorale
regelingen. Zo konden bijvoorbeeld op basis van het voormalige art. 13
(later: lc) van de Wvo uitsluitend kwaliteitseisen worden opgesteld ten
behoeve van de bij de kwaliteit van het oppervlaktewater betrokken
belangen. Nu wordt de noodzaak tot vaststelling van een kwaliteitseis
(bijvoorbeeld voor oppervlaktewater) beoordeeld tegen de achtergrond van
het veel ruimere criterium van 'de bescherming van het milieu'. Onder
dit criterium kunnen aIle milieurelevante aspecten worden begrepen, hetgeen
tot een integral ere afweging kan leiden.'?'
Inparagraaf 4 is gebleken dat milieukwaliteitseisen in Vlaanderen uitsluitend
door de Vlaamse regering kunnen wordenvastgesteld, De Wm is, wat het
niveau van totstandkoming van milieukwaliteitseisen betrefi, minder
centralistisch van aard. De wet voorziet ter zake in bevoegdheden op rijksen provinciaal niveau.
Op rijksniveau worden milieukwaliteitseisen in beginsel vastgesteld in
een algemene maatregel van bestuur (AMvB).101 Daarbij moet rekening
worden gehouden met het nationaal milieubeleidsplan.I'" Tot de bevoegdheid van het rijk behoort eveneens de vaststelling van milieukwaliteitseisen
ter uitvoering van een voor Nederland bindend verdrag of een voor
Nederland verbindend besluit van een internationale organisatie. De
uitvoering vindt in laatstgenoemde gevallen plaats bij ministeriele regeling. 103

99 Art. 5.1, eerste lid Wm
100 Vgl. P.C. Gilhuis, Tussen verandering en continuIteit: het hoofdstuk over vergunningen
en algemene regels, MenR 1993 (verder 1993a.), nr. 2, bIz. 87. Zie ook art. l.l, tweede
lid onder a en b Wm.
101 Art. 5.1, eerste lid Wm.
102 Zie: art. 21.6, eerste lid Wm. Tevens moeten op grond van art. 5.1, tweede lid Wm
verschillende aspecten bij de voorbereidingworden betrokken, zoals beschikbare wetenschappelijke en technische gegevens, beschikbare gegevens over de bestaande toestand van het
milieu, de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingendie van belang zijn met het oog op
de bescherming van het milieu.
103 Art. 5.4, eerste lid Wm.
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Op provinciaal niveau worden de milieukwaliteitseisen vastgesteld door
provinciale staten in de provinciale milieuverordening.'?' Hierbij moet
ingevolge art. 1.2, vijfde lid Wm rekening worden gehouden met het
provinciaal milieubeleidsplan. lOS De provincie kan in de verordening de
door het rijk vastgestelde kwaliteitseisen aanscherpen. Ook wanneer op
rijksniveau geen milieukwaliteitseisen zijn vastgesteld voor het betreffende
onderdeel van het milieu, behoudt de provincie haar bevoegdheid.
De bevoegdheidsverdeling tussen rijk en provincie is in de wet nader
uitgewerkt. Door de rijksoverheid kunnen milieukwaliteitseisen worden
vastgesteld voor zover deze van bovenprovinciaal belang zijn.'?" De
provinciale bevoegdheid wordt op basis van de wet beperkt tot het vaststellen
van milieukwaliteitseisen van bovenlokaal belang.'?' Daamaast kan de
provinciale bevoegdheid in een AMvB of een ministeriele regeling worden
beperkt voor zover dat in het algemeen belang geboden is. 108 De beperking
kan inhouden dat de bevoegdheid van de provincie zich slechts uitstrekt
tot bepaalde gebieden, of bijvoorbeeld uitsluitend tot vasts telling van
richtwaarden. Ook kan daarbij een bandbreedte worden aangegeven,
waarbinnen provinciale staten milieukwaliteitseisen mogen opstellen.'??
De beperking van de provinciale bevoegdheden mag echter niet zover gaan
dat deze feitelijk wordt teniet gedaan. 1\0

104 Art. 5.5 Wm. Naast de provinciale milieuverordening blijft de verordening op basis van
art. 5 Wvo gehandhaafd. Deze verordeningen betreffen met name de organisatie van het
waterkwaliteitsbeheer. Voor zover de verordenende bevoegdheid op grond van de Wvo ruimer
is, treedt overlapping op met de bevoegdheid om in de provinciale milieuverordening regels
inzake waterverontreiniging op te nemen. Het wordt aan provinciale staten overgelaten om
de onderlinge verhouding tussen verordeningen bepalen. Daarbij moeten zij er wei voor
zorgdragen de beoogde functie van de milieuverordening, namelijk het bieden van een
gemeenschappelijk kader voor de provinciale regels in het belang van de bescherming van
het milieu, en de samenbang met de provinciale milieubeleidsplanning voldoende tot hun
recht te laten komen. Zie hierover: Kamerstukken II, 1988/89,21 163, Of. 3, blz. 51.
105 Menninga vraagt zich af of van de bevoegdheid tot vaststelling van milieukwaliteitseisen
in de provinciale milieuverordening vaak gebruik zal worden gemaakt. Meer nog dan bij
de rijksoverheid speelt bij provincies het probleem van ontbrekende kennis en onderzoek.
H. Menninga, a.w. 1993, biz. 82.
106 Art. 5.1, eerste lid Wm.
107 Art. 1.2, derde lid Wm.
108 Art. 5.5, tweede lid Wm.
109 P.C. Gilhuis, a.w. 1993, blz. 79, H. Menninga, a.w. 1993, biz. 82, F.C.M.A. Michiels,
a.w. 1994, bIz. 122.
110 Kamerstukken II, 1988/89,21 163, Of. 3, biz. 52.
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Het ontbreken van bepalingen over een gemeentelijke bevoegdheid tot
vasts telling van milieukwaliteitseisen heeft tot uiteenlopende opvattingen
over de rol van gemeenten geleid.
Iedema en van der Kolk wijzen erop dat het nalaten van de vermelding
van gemeenten zodanig zou kunnen worden uitgelegd dat gemeenten in
het kader van hun autonome verordenende bevoegdheid tot vaststelling van
milieukwaliteitseisen kunnen overgaan. Anderzijds kan ook worden gesteld
dat het niet de bedoeling is geweest om aan de gemeenten bevoegdheden
toe te kennen. In dat geval rest gemeenten dus uitsluitend een mogelijkbeid
tot het inspreken tijdens de totstandkomingsprocedure van milieukwaliteitseisen in de provinciale milieuverordening. Genoemde auteurs zijn van
mening dat de laatste opvatting de juiste is, maar dat gemeenten in ieder
geval voor specifieke gebieden vanwege kwetsbaarheid of bijzondere
waarden een bevoegdheid tot het vaststellen van specifieke kwaliteitseisen
zouden moeten krijgen. Ook zou de provincie in de milieuverordening
ruimte kunnen laten voor regio's en gemeenten om tot nadere invulling
van de milieukwaliteitseisen over te gaan. III
Anders dan Iedema en van der Kolk vindt Oosting het aanvaarden van
een gemeentelijke bevoegdheid tot het vaststellen van milieukwaliteitseisen
niet echt problematisch. Hij gaat uit van een autonome gemeentelijke
bevoegdheid tot aanvullende normstelllng.!" Mij lijkt het standpunt van
Oosting juist. Gelet op het feit dat in de provinciale milieuverordening
uitsluitend milieukwaliteitseisen kunnen worden opgenomen die van
bovengemeentelijk belang zijn, kan worden aangenomen dat de gemeentelijke autonome bevoegdheid, tot vaststelling van verordeningen die het
gemeentelijk belang aangaan, in stand blijft. Daarbij moet wel worden
aangetekend dat gemeentelijke bepalingen niet in minder strenge zin van
rijks- of provinciale bepalingen mogen afwijken.!"

III

R.A. Iedema, P.H. van der Kolk, Van Wabm naar Wet milieubeheer: karwei nog niet
geldaard, Openbaar bestuur 1992, nr. 3, bIz. 18.
112 M. Oosting, Milieubeleidsplanning
en milieukwaliteitseisen:
de optiek van het binnenlands
bestuur, MenR 1987, nr. 8, biz. 284.
113 Overigens zijn er, ook wanneer de bevoegdheid van gemeenten op basis van de Wet
milieubeheer wordt bestreden, wegen tot het overdragen van bevoegdheden tot vaststelling
van milieukwaliteitseisen.
In art. 108 van de Provinciewet is bepaald dat provinciale
bevoegdheden kunnen worden gedelegeerd aan gemeente- ofwaterschapsbesturen.
Hiertoe
moet echter weI aan twee randvoorwaarden
worden voIdaan. Uiteraard moeten aard en schaal
van de bevoegdheid zich niet verzetten tegen deJegatie en bovendien moet het bestuur waaraan
de bevoegdheid wordt overgedragen daarmee instemmen. F.e.M.A.
Michiels, a.w. 1994,
biz. 122.
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Milieukwaliteitseisen kunnen worden vastgesteld als grenswaarden dan wel
als richtwaarden.!" Grenswaarden moeten bij het nemen van besluiten
in acht worden genomen, behoudens in gevallen van overmacht. 115 Met
richtwaarden moet bij de besluitvorming rekening worden gehouden.
Afwijking van richtwaarden is mogelijk op grond van gewichtige redenen.!" De juridische status van de kwaliteitseisen (grenswaarde of
richtwaarde) wordt bepaald in de AM vB of de provinciale milieuverordening. \17 Een belangrijk element van de regeling is het stand-stillbeginsel
op basis waarvan, in situaties waarin de feitelijke milieukwaliteit beter is
dan de geformuleerde grens- of richtwaarde, de feitelijke kwaliteit als
kwaliteitseis moet gelden.'"
In paragraaf 4.2.3 is aan de orde geweest dat de Vlaamse voorstellen
een driedeling hanteren om de juridische verbindendheid van milieukwaliteitseisen aan te geven. Naast grens- en richtwaarden worden in deze
voorstellen tevens streefwaarden genoemd. In de Wm worden streefwaarden
niet geregeld. Dit heeft te maken met het beleidsmatige karakter van
streefwaarden.l"
Op basis van art. 5.2, eerste lid Wm moeten de bevoegdheden worden
aangegeven bij de uitoefening waarvan de gestelde grenswaarden in acht
moeten worden genomen dan wel met vastgestelde richtwaarden rekening
moet worden gehouden.
Hiermee wordt aan de bestuursorganen die de betreffende bevoegdheden
uitoefenen duidelijkbeid verschaft over de vraag wat de betekenis van
milieukwaliteitseisen is bij de door hen te nemen besluiten. Dit betekent
wel dat, wanneer per vergissing wordt nagelaten een bevoegdheid aan te
wijzen, pas na aanpassing van het besluit, de regeling of de verordening
het verband met de kwaliteitseis tot stand komt. De aanwijzing van de
bevoegdheden is in zoverre beperkt dat de wettelijke regeling waarop de
bevoegdheid berust zich niet mag verzetten tegen toepassing.P" Ret gaat

114 Zie over de juridische verbindendheid:
P.C. Gilhuis, a.w. 1993, biz. 78, H. Menninga,
a.w. 1993, biz. 80 tIm 81, F.C.M.A.
Michiels, a.w. 1994, biz. 123 tIm 124. Voor de
begripsomschrijvingen
wordt verwezen naar paragraaf 2 van dit hoofdstuk.
115
116
117
118

Art. 5.1, derde lid Wm.
Art. 5.2, vierde lid Wm.
Art. 5.1, derde lidjo. art. 5.5, eerste lid Wm.
Art. 5.2, derdelidWm.
Vgl. F.C.M.A. Michiels, a.w. 1994, biz. 121. Zie over de vreemde
consequenties waartoeeen strikte interpretatie van deze bepaling leidt: Ch, Backes, luridische
beschertning van ecologisch waardevolle gebieden (diss.), Zwolle 1993, biz. 235 e.v.
119 Ook in Vlaanderen wordt aan streefwaarden de betekenis van beleidsdoelstelling toegekend.

120 Art. 5.2, tweede lid Wm.
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daarbij met name om gebonden bevoegdheden (zoals bouw- en aanlegvergunning) en bevoegdheden met een beperkt afwegingskader. 121
Ten aanzien van de provinciale bevoegdheid geldt nog een tweede
beperking. In de provinciale milieuverordening kunnen namelijk geen
rijksbevoegdheden worden aangewezen. Dit betekent dat bijvoorbeeld niet
kan worden bepaald dat bij beoordeling van vergunningaanvragen op basis
van de Natuurbeschermingswet rekening dient te worden gehouden met
milieukwaliteitseisen die in de provinciale milieuverordening zijn opgenomen. Dit kan in het licht van gebiedsbescherming een belangrijke beperking
blijken te zijn.l22 Daarbij moet wel worden gewezen op de mogelijkheid
dat op basis van geschreven en ongeschreven algemene beginselen van
behoorlijk bestuur onder omstandigheden ook bij de uitoefening van nietaangewezen bevoegdheden met milieukwaliteitseisen rekening moet worden
gehouden.l"
Het systeem waarbij een verplichting tot aanwijzing van bevoegdheden
is opgenomen, bij de uitoefening waarvan grenswaarden in acht moeten
worden genomen dan wel met een richtwaarde rekening moet worden
gehouden, wijkt af van het systeem van de Vlaamse voorstellen. In deze
voorstellen is de werking van milieukwaliteitseisen niet beperkt tot
aangewezen bevoegdheden maar gelden de eisen altijd bij de bevoegdheidsuitoefening.
Vergelijkbaar met de voorgestelde Vlaamse regeling is de bevoegdheid
inzake bijzondere (gebiedsgerichte) milieukwaliteitseisen. Bij AMvB of
provinciale milieuverordening kan worden bepaald dat een milieukwaliteitseis slechts geldt voor een of meer bij ofkrachtens de maatregel/verordening
aan te wijzen gebieden, dan wel voor gebieden die behoren tot een
aangegeven categorie.P' Het tijdstip van verwezenlijking van een kwaliteitseis kan voor verschillende gebieden en categorieen verschillend zijn.
Gebiedsgedifferentieerde normen kunnen worden toegespitst bij gebieden
die specifieke bescherming behoeven vanwege bepaalde vormen van gebruik
(bijvoorbeeld waterwinning), dan wel vanwege de aanwezigheid van
bijzondere levensgemeenschappen of soorten (onder andere bodembeschermingsgebiedenj.!"

121 F.C.M.A. Michiels, a.w. 1994, biz. 123.
122 Zie: P.C. Gilhuis, a.w. 1993, blz. 79, H. Menninga, a.w. 1993, biz. 82, Ch. Backes, a.w.
1993, biz. 246, F.C.M.A. Michiels, a.w. 1994, bIz. 124.
123 F.C.M.A. Michiels, a.w. 1994, bIz. 124.
124 Art. 5.1, vierde lidjo. art. 5.5 Wm.
125 H. Menninga, a.w. 1993, biz. 80.
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Volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel plannen en
milieukwaliteitseisen zal de selectie van gebieden die bijzondere bescherming
behoeven meestal plaatsvinden in het kader van de ruimtelijke ordening
of de waterhuishouding, omdat in de plannen op die terreinen de functies
van gebieden worden bepaald. 126 Mijns inziens moet hieraan het natuurbeheer worden toegevoegd, aangezien ook bijvoorbeeld een aanwijzing als
beschermd natuurmonument een bijzondere milieukwaliteit noodzakelijk
kan maken.
Zoals vermeld, is als gevolg van het hoofdstuk milieukwaliteitseisen een
aantal sectorale bepalingen komen te vervallen. De op basis van die
bepalingen vastgestelde milieukwaliteitseisen hebben hun gelding echter
niet verloren. Zo zijn bijvoorbeeld oppervlaktewaterkwaliteitseisen die zijn
gebaseerd op het voormalige art. lc Wvo nog steeds van kracht. In het
besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren zijn vijf
EG-richtlijnen met functiegerichte oppervlaktewaterkwaliteitseisen (zie
paragraaf 3) geunplementeerd en voor sommige stoffen aangescherpt. 127
In het besluit wordt enerzijds beoogd om aan de minimumnormen uit de
richtlijnen te voldoen. Anderzijds is getracht normen te stellen die binnen
de gestelde termijn haalbaar worden geacht en die zullen leiden tot
verbetering van de kwaliteit in verband met de aan de oppervlaktewateren
toegekende functie. 128 De operationalisering in de vorm van functietoekenning heeft niet, zoais dat bij het VIaamse uitwerkingsbesluit weI het geval
was, in het besluit zelf plaatsgevonden. De functietoekenning aan diverse
wateren krijgt in Nederland gestalte in plannen van rijksoverheid en
provincies: de rijksnota waterhuishouding of het provinciaal waterhuishoudingsplan. 129 Hierbij kan sprake zijn van een functie, maar ook kunnen
meerdere functies aan een water worden toegekend. Zo is in het kader van
het provinciaal waterhuishoudingsplan van de provincie Noord-Brabant

126 Kamerstukken Il, 1988/89,21
163, nr. 3, biz. 47.
127 Besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren, 3 november 1983, Stb.
606. Aanvang 1994 is het besluit, na ingebrekestelling door de Europese Commissie, in
overeenstemming gebracht met de EG-zwemwaterrichtlijn. Zie: Besluit van 3 februari 1994,
Stb. 364
128 Nota van toelichting bij het Besluit kwaliteitsdoelstellingenen metingen oppervlaktewateren.
Opgenomen in: R.J. den Hartog, J, Hofland, P. Verfaille (red.), Handleiding milieuhygiene,
0-3a, bIz. 24.
129 Zie hierover paragraaf 5.2.1 van hoofdstuk 5.
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bijvoorbeeld de functie viswater toegekend aan de Boven-Mark, de BovenDommel en de Beneden-Dommel.P"
Opmerking verdient dat bij zwarte lijst stoffen uit EG-richtlijnen een
direct emissiebeleid wordt gevoerd zonder dat daarbij de kwaliteitseisen
voor oppervlaktewateren betrokken worden. 131Toch zijn in EG-richtlijnen
en nationale uitvoeringsbesluiten deze normen voor oppervlaktewaterkwaliteit weI opgenomen. Dit is gedaan om stappen in de richting van
volledige sanering aan te geven. Voor grijze lijst stoffen worden weI
opperv laktewaterkwaliteitseisen gehanteerd.

5.2.2

Wet verontreiniging oppervloktewateren: milieukwaliteitseisen voor
soorten en levensgemeenschappen

Hoewel de bevoegdheden tot het vaststellen van milieukwaliteitseisen met
de inwerkingtreding van de Wm vergaand zijn geharmoniseerd en
geintegreerd, geldt ten aanzien van de oppervlaktewaterkwaliteitseisen een
belangrijke uitzondering. In art. Ic Wvo is een specifieke bevoegdheid
opgenomen tot vaststelling van bijzondere milieukwaliteitseisen. Dit artikel
luidt:
'Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur ter bescherrning van bijzondere
Jevensgemeenschappen of soorten voor daarbij aan te wijzen typen watersystemen
bijzondere eisen stellen ten aanzien van de kwaliteit van die watersystemen vanaf
een daarbij te bepalen tijdstip (... ).'

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel plannen en milieukwaliteitseisen is erop gewezen dat dit andersoortige eisen zijn dan die de
algemene milieukwaliteit of de milieukwaliteit voor bijzondere gebieden
met bepaalde vormen van gebruik betreffen. Ret gaat hier namelijk om
ecologisehe normen.
In dit verband wordt verwezen naar een rapport van de coordinatiecommissie uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO).132
Hierin zijn voor vijftien typen oppervlaktewateren doelstellingen geformuleerd. Een van de typen betreft beken.!" Met betrekking tot dit type is

130 Provinciaal waterhuishoudingsplan 'Werken aan water' , Plankaan 1, Waterhuishoudkundige
functies, 's-Hertogenbosch 1991.
131 R.I. den Hartog, 1. Hofland, P. Verfaille (red.), a.w. biz. 25.
132 Kamerstukken II, 1988/89, 21 163, nr. 3, biz. 45.
133 Indicatiefmeerjarenprogramma Water 1985-1989, Kamerstukken II, 1984/85,19153, nr.
1 en 2, biz. 163 e.v.
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een omschrijving gegeven van de natuurlijke levensgemeenschap, een aantal
criteria die voor de handhaving van het type relevant zijn en criteria omtrent
het abiotisch optimum van het type. Deze laatste criteria bevatten
bijvoorbeeld parameters ten aanzien van de temperatuur, de zuurstofwaarde
en de Ph-waarde. Het gaat bij deze ecologische kwaliteitseisen kort gezegd
om normen ten behoeve van de instandhouding van de natuurlijke
levensgemeenschap.
Evenals bij de vaststelling van rnilieukwaliteitseisen in het kader van
de Wm geldt voor oppervlaktewaterkwaliteitseisen op basis van art. lc Wvo
dat bij het vaststellen daarvan rekening moet worden gehouden met het
nationaal milieubeleidsplan.!"
Een vergelijking met de voorstellen van de Comrnissie Bocken leert
dat daarin de bescherrning van kwetsbare ecosystemen is geincorporeerd
in de regeling omtrent integrale milieukwaliteitseisen.l"
Hoewel in art. lc Wvo de bevoegdheid tot ecologische norrnstelling aan
de rijksoverheid is toegekend kan tegen de achtergrond van art. 34 Wvo
worden aangenomen dat gemeenten en waterschappen in het kader van hun
verordenende bevoegdheden norrnen kunnen stellen voorzover deze niet
in strijd komen met de wet. Gelet op de bevoegdheden van waterschappen
op het terrein van het oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer is dit van belang.

5.3

Emissienormen

5.3.1

Algemeen

In deze deelparagraaf wordt ingegaan op bevoegdheden tot vaststelling van
emissienorrnen. Zoals in paragraaf 2 is aangegeven, gaat het hierbij om
brongerichte norrnen. Anders dan bij de in het voorgaande besproken
effectgerichternilieukwaliteitseisen
het geval is, kan voor het vaststellen
van ernissienorrnen met betrekking tot waterhuishoudkundige systemen
slechts op een plaats in de wetgeving een expliciete bevoegdheidsgrondslag
worden aangetroffen, namelijk in de Wyo. Deze bevoegdheid komt
hieronder aan de orde.

134 Art. lc Wvo jo. 21.6 Wm.
135 Waarbij weI moet worden aangetekend dat de bijzondere oppervlaktewaterkwaliteitseisen
nog eens uitdrukkelijk worden vermeld in het sectorale deel van het Commissievoorstel.
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5.3.2

Wet verontreiniging oppervlaktewateren: emissiegrenswaarden

De bevoegdheidsgrondslag voor emissiegrenswaarden is neergelegd in de
artikelen la en 1b van de WYo. Op basis van deze twee bepalingen kunnen
bij AMvB voor aangewezen stoffen grenswaarden worden vastgesteld
betreffende de maximaal toelaatbare concentratie van die stoffen en/of de
maximaal toelaatbare gewichtshoeveelheid van die stoff en per bij AMvB
aan te geven hoeveelheid.!" Evenals bij milieukwaliteitseisen vindt de
uitvoering van internationale overeenkomsten of besluiten van internationale
organisaties plaats bij ministeriele regeling. J37
Bij de emissienormen op basis van deze bepalingen gaat het om
grenswaarden die als minimumwaarden moeten worden beschouwd waarvan
behoudens overmacht niet kan worden afgeweken. Evenals bij ecologische
kwaliteitseisen voor oppervlaktewateren is opgemerkt, kunnen gemeenten
en waterschappen ook de op rijksniveau opgestelde emissiegrenswaarden
aanscherpen.!"
De grenswaarden op basis van de Wvo hebben rechtstreekse werking.
Dit blijkt uitdrukkelijk uit art. 1b waarin is aangegeven dat het verboden
is om bij het in het oppervlaktewater brengen van de in art. 1, eerste lid
Wvo bedoelde stoffen, een op grond van art. la van toepassing zijnde
grenswaarde te overschrijden.!" Smit wijst op de tweeledige betekenis
van deze normen. Het vergunningverlenend bestuursorgaan moet bij
beoordeling van de vergunningaanvraag en het vaststellen van vergunningvoorschriften tenminste de voor die stoffen geldende grenswaarde in acht
nemen. Bovendien werken de grenswaarden door in reeds verleende
vergunningen. Een in een vergunning opgenomen minder strenge norm
wordt van rechtswege aangescherpt. 140 Daarmee staat vast dat deze normen
ook ongeacht de vergunning gelden en niet pas wanneer deze uitdrukkelijk
in de vergunning zijn opgenomen.
Voor diverse stoffen gelden inmiddels grenswaarden, zoals voor fosfaat,
cadmium, kwik, hexachloorcyclohexaan,
tetrachloorkoolstof,
DDT,

136 Art. l a, eerste lid WYO. Zie over de emissiegrenswaarden: C. Th. Smit, Wetgeving op de
waterkwaliteit, in: W. Brussaard, Th.G. Drupsteen, P.e. Gilhuis, N.S.I. Koeman (red.),
Milieurecht, derde druk, Zwolle 1993, biz. 196.
137 Art. Ia, derde lid WYo.
138 Art. 34 WYo.
139 De stoffen in art. I, eerste lid betreffen: afvalstoffen, verontreinigendeof schadelijke stoffen.
140 C.Th. Smit, a.w. 1993, biz. 196.
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pentachloorfenol en chloroform."! Ret gaat daarbij steeds om de implementatie van EG-richtlijnen (zie ook paragraaf 3).
5.4

Procedurele waarborgen bij de vaststelling van milieukwaliteitseisen
en emissienormen

De procedure tot vaststelling van milieukwaliteitseisen bij AMvB op basis
van hoofdstuk 5 Wm en art. lc Wvo is opgenomen in art. 21.6 Wm. Ret
ontwerp-besluit moet in de Staatscourant worden gepubliceerd. Aan een
ieder wordt vervolgens de gelegenheid geboden om binnen een bij de
bekendmaking vast te stellen termijn van tenminste vier weken opmerkingen
over het ontwerp schriftelijk ter kennis van de minister van VROM te
brengen. Over de voorgestelde maatregel wordt advies uitgebracht door
een aantal instanties. Welke dit zijn is afuankelijk van de inhoud van de
maatregel.
Op de voorbereiding van een besluit tot vaststelling van emissiegrenswaarden op basis van art. la Wvo is de procedure van afdeling 3.4 Awb
van toepassing verklaard. Ret ontwerp-besluit wordt ter visie gelegd op
de betrokken ministeries.'? Op grond van art. 3: 12 Awb gelden in deze
procedure uitgebreidere kennisgevingsverplichtingen dan op grond van art.
21.6 Wm het geval is. Zo moet in dag-, nieuws- en huis-aan-huisbladen
evenals in de Staatscourant kennis worden gegeven van het ontwerp-besluit.
Voor het overige is de procedure vergelijkbaar met die in art. 21.6 Wm.143
De procedure tot vaststelling van AMvB's is in grote lijnen vergelijkbaar
met de door de Commissie Bocken en de Vlaamse regering voorgestelde
procedure voor de vasts telling van milieukwaliteitseisen.
Ten aanzien van de vaststelling van een ministeriele regeling gelden geen
soortgelijke procedurele bepalingen. Dit ligt ook voor de hand aangezien
een dergelijke regeling uitsluitend kwaliteitseisen bevat ter uitvoering van
internationale regelingen.
Opvallend is de zeer summiere procedure tot vasts telling van de provinciale
milieuverordening. Als verplichting is opgenomen dat gedeputeerde staten
bij de voorbereiding van de provinciale milieuverordening overleg plegen
met de niet tot de provincie behorende bestuursorganen die het aangaat.

141 Zie voor een overzicbt: R.J. den Hartog, J. Hofland, P. Verfaille (red.), a.w.
142 Art. la, vierde lid Wvo jo. art. 3:11 Algemene wet bestuursrecbt (Awb).
143 Zie: art. 33a WYo.
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De provinciale milieucommissie heeft de mogelijkheid om over de ontwerpverordening advies uit te brengen. In een verplichting tot publikatie van
het ontwerp, met daaraan verbonden een mogelijkheid tot het indienen van
opmerkingen, is niet voorzien. Ineen provinciale inspraakverordening kan
dit echter nader worden uitgewerkt.

6

Mogelijkbeden tot grensoverschrijdende afstemming van
milieunormen met betrekking tot waterhuishoudkundige
systemen

Hiervoor is ingegaan op de wettelijk verankerde bevoegdheden tot het
vaststellen van milieukwaliteitseisen en emissienormen voor waterhuishoudkundige systemen in Vlaanderen en Nederland. In deze paragraaf wordt
beoordeeld in hoeverre deze bevoegdheden perspectieven bieden tot
grensoverschrijdende afstemming.
In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat ten aanzien van de
bescherming van waterhuishoudkundige systemen door middel van
effectgerichte normen, in Vlaanderen momenteel uitsluitend een wettelijke
grondslag aanwezig is voor de vaststelling van oppervlaktewaterkwaliteitseisen (art. 3, § 1 Wetoppervlaktewateren). DevoorstellenvandeCommissie
Bocken en de Vlaamse regering inzake een wettelijke grondslag voor
integrale milieukwaliteitseisen zullen de bevoegdheden echter aanzienlijk
uitbreiden. Voor wat het waterhuishoudkundig systeem betreft bieden deze
voorstellen een wettelijke basis voor zowel oppervlaktewater- als grondwaterkwaliteitseisen. In grote lijnen omvatten de voorstellen dezelfde
bevoegdheden als in hoofdstuk 5 van de Wm zijn opgenomen. Ook daarin
is een bevoegdheidsgrondslag
voor integrale milieukwaliteitseisen
opgenomen. Naast de regeling van hoofdstuk 5 Wm biedt de Wvo nog
mogelijkheden tot het vaststellen van ecologische kwaliteitseisen voor
oppervlaktewateren. In de Vlaamse voorstellen vallen ecologische normen
binnen de bevoegdheid tot het vaststellen van integrale milieukwaliteitseisen.
Na inwerkingtreding van de Vlaamse voorstellen zullen de Vlaamse en de
Nederlandse wetgeving dus voor de waterhuishouding een omvattende
regeling bieden waarbij zowel de oppervlaktewaterkwaliteit als de
grondwaterkwaliteit kunnen worden genormeerd. Daarbij is ook differentiatie
naar gebieden mogelijk. Met name deze gebiedsdifferentiatie lean in het
kader van de bescherming van grensoverschrijdende beeksystemen een
belangrijke rol spelen. Het gaat bij beeksystemen immers om kwetsbare
watersystemen. De formulering van basiskwaliteitseisen zal voor deze
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watersystemen in het algemeen niet voldoende beseherming bieden.
Aanvullende beseherming door middel van op de beekeeosystemen
toegespitste milieukwaliteitseisen kan in die gevallen uitkomst bieden.
Naast differentiatie naar gebieden behoort ook differentiatie naar
juridische verbindendheid in het kader van de Vlaamse voorstellen en de
Wm tot de mogelijkheden. Ret gaat daarbij met name om het onderseheid
tussen grenswaarden en riehtwaarden. Een afwijkende juridisehe status van
milieukwaliteitseisen in Vlaanderen en Nederland kan tot een knelpunt bij
grensoversehrijdende afstemming leiden. In paragraaf 2 is immers
aangegeven dat een grenswaarde een 'hardere' norm betreft dan een
richtwaarde.
Bij de in het voorgaande gesignaleerde uitbreiding van grensoversehrijdende
afstemmingsmogelijkheden moet een tweetal punten niet uit het oog worden
verloren. Inde eerste plaats is de invloed van EG-regelgeving van belang
voor grensoversehrijdende afstemming. Zo zal de afstemming van
funetiegeriehte oppervlaktewaterkwaliteitseisen steeds moeten worden
besehouwd tegen de aehtergrond van de in paragraaf 3.2.1 behandelde
riehtlijnen en de daarin verankerde procedurele waarborgen. De geharmoniseerde minimum-normen in de richtlijn kunnen wellieht een eerste
uitgangspunt vormen voor de grensoversehrijdende afstemming van
opperv laktewaterkwaliteitseisen.
Een tweede aandaehtspunt betreft het gegeven dat, zowel nu als in de
toekomst, het versehil in het bestuursniveau in Vlaanderen en Nederland
waarop milieukwaliteitseisen kunnen worden vastgesteld een drempel voor
afstemming kan vormen. In Vlaanderen ligt de exclusieve bevoegdheid bij
de Vlaamse regering, terwijl in Nederland op basis van de Wm de provincie
naast de rijksoverheid een bevoegdheid heeft. De gemeente behoudt een
autonome bevoegdheid. Bovendien kunnen gemeenten en watersehappen
op basis van delegatie van medebewindsbevoegdheden een deel van de
provinciale bevoegdheid toebedeeld krijgen. Bij de ecologisehe normstelling
in het kader van art. lc Wvo geldt bovendien uitdrukkelijk een aanseherpingsbevoegdheid voor gemeenten en watersehappen mits binnen het kader
van de Wvo wordt gebleven.
Bij de afstemming tussen beide landen spelen de milieukwaliteitseisen een
primaire rol aangezien daarin bindende besluiten over de kwaliteit van het
milieu voor een bepaald gebied zijn opgenomen. Emissienormen spelen
een meer seeundaire ro1. Ret seeundaire belang van emissienormen komt
voort uit de band die veelal tussen deze normen en kwaliteitseisen aanwezig
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is. Het is voor Nederland niet zo van belang langs welke weg de geformuleerde milieukwaliteit in Vlaanderen wordt nagestreefd, en andersom. WeI
is van belang dat inzicht bestaat in de bevoegdheden tot vertaling van
milieukwaliteitseisen in emissienormen. In dat verband is zowel in de
Vlaamse als in de Nederlandse wetgeving een aantal bevoegdheden
opgenomen. Voor wat Vlaanderen betreft wordt hierbij gedoeld op de
bepalingen ter uitvoering van het Grondwaterdecreet. In Nederland biedt
de Wvo een grondslag voor de vaststelling van emissiegrenswaarden. De
op basis van deze bevoegdheden opgestelde emissienormen gelden ook los
van een vergunningplicht. De in het kader van deze bevoegdheden
vastgestelde emissienormen komen deels voort uit de implementatie van
EG-richtlijnen.
Naast de materiele aspecten is in de voorgaande paragrafen aandacht besteed
aan de procedurele waarborgen waarmee de vaststelling van milieunormen
voor waterhuishoudkundige systemen is omgeven. Daarbij is opgemerkt
dat in Vlaanderen momenteel geen formele mogelijkheden worden geboden
voor natuurlijke- en rechtspersonen om de voorbereiding van milieunormen
te beinvloeden. De voorstellen van de Commissie Bocken en het voorontwerp van de Vlaamse regering brengen hierin verandering. De voorstellen
voorzien in inspraak (preventieve rechtsbescherming) naar aanleiding van
het ontwerp-besluit van de Vlaamse regering. Deze procedure zal van
toepassing zijn op het vaststellen van zowel milieukwaliteitseisen als
emissienormen. Daarmee is de procedure vergelijkbaar met de in de
Nederlandse Wm en Wvo geregelde voorbereidingsprocedure voor AMvB's.
In beide procedures kan door 'een ieder' van de inspraakmogelijkheid
gebruik worden gemaakt. Dit kunnen ook buitenlandse natuurlijke- en
rechtspersonen zijn.
De inspraak-procedure in de Wm en Wvo geldt niet voor ministeriele
regelingen. Dit zou ook weinig nut hebben aangezien de inhoud van deze
regelingen op intemationaal of supranationaal niveau wordt bepaald.
Opvallend is weI dat ook ten aanzien van de provinciale milieuverordening
inspraakbepalingen ontbreken. Het is aan de provincies zelf overgelaten
dit in te vullen, bijvoorbeeld in de provinciale inspraakverordening.
Concluderend kan dan ook worden vastgesteld dat voor de totstandkoming van milieunormen deels procedurele waarborgen gelden. Ineen aantal
gevallen voorzien EG-richtlijnen in aanvullende waarborgen. Zoals in
paragraaf 3.2.3 is uiteengezet gaat het hierbij echter om overleg- en
samenwerkingsverplichtingen
voor bestuursorganen.
In procedurele
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waarborgen voor de positie van natuurlijke- en rechtspersonen wordt in
EG-richtlijnen niet voorzien.

7

Bevoegdheden tot het vaststellen van milieunormen met betrekking tot de relevante omgeving in Vlaanderen

7.1

Algemeen

In de voorgaande paragrafen is ingegaan op milieunorrnen met betrekking
tot waterhuishoudkundige systemen. In de inleidende paragraaf van dit
hoofdstuk is erop gewezen dat ook milieunorrnen die de kwaliteit van de
(uitstoot van vervuilende stoffen) naar de relevante omgeving betreffen van
belang zijn. Het gaat hierbij om de kwaliteit van de bodem, waarvan ook
invloed uitgaat op de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater.
7. 2

Milieukwaliteitseisen

7.2.1

Commissie Bocken: nogmaals integrale milieukwaliteitseisen

De milieuwetgeving in Vlaanderen biedt op dit moment geen grondslag
voor het vaststellen van bodemkwaliteitseisen.l" In de toekomst zal de
door de Commissie Bocken en de Vlaamse regering voorgestelde regeling
omtrent integrale milieukwaliteitseisen echter tevens een grondslag bieden
voor bodemkwaliteitseisen. Voor een bespreldng van deze regeling wordt
verwezen naar paragraaf 4.
7.2.2

Milieukwaliteitseisen

in ruimtelijke plannen

Zoals hierna nog zal blijken is in Nederland sinds lange tijd een discussie
aan de gang over de mogelijkbeid tot het opnemen van milieunorrnen in
het kader van ruimtelijke plannen. Inde Belgische literatuur blijkt niet van
een vergelijkbare discussie. In Vlaanderen wordt de toelaatbaarheid van
activiteiten primair geregeld in de algemene stedebouwkundige voorschriften
die in hoofdstuk 5 zijn besproken. Daarnaast zijn in uitvoering van de
milieuwetgeving voor gebieden met bepaalde bestemmingen, zoals

144 Er zijn in het besluit Vlarem II wei bodemkwaliteitseisen vastgesteld waarvan de werking
zich beperkt tot hinderlijke inrichtingen. Deze komen dan ook in hoofdstuk 7 am bod.
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natuurgebieden, aanvullende voorschriften van toepassing. Milieunonnen
worden echter niet in het ruimtelijke plan zelf geformuleerd.!"

7.3

Emissienormen

7.3.1

Mestdecreet: bemestingsnormen

In Vlaanderen biedt de regelgeving geen algemene bevoegdheid tot
vasts telling van nonnen ter zake van emissies van vervuilende stoffen naar
de bodem. In het Mestdecreet is echter, naast een aantal andere bepalingen
ter bestrijding van het mestoverschot in Vlaanderen, een aantal specifieke
emissienonnen opgenomen die het opbrengen van dierlijke mest en
kunstmest op landbouwgronden betreffen.!" De bepalingen van het
Mestdecreet zijn van toepassing op alle landbouw- en tuinbouwbedrijven
die een of meer gebouwen of installaties of gedeelten daarvan omvatten,
samen met de bij het bedrijf behorende cultuurgronden. De nonnen gelden
ongeacht de grootte van het bedrijf en daarmee ook ongeacht de vergunningplicht. Het gaat daarbij om twee categorieen stoffen: stikstof en P205
(difosforpetoxiden). In het decreet worden niet aileen grenzen aan emissies
gesteld, maar zijn tevens beperkingen gesteld aan de perioden waarin de
mest mag worden opgebracht."? In het navolgende zal nog blijken dat
soortgelijke nonnen in Nederland van belang zijn.

8

Bevoegdheden tot het vaststeUenvan milieunonnen met betrekking tot de relevante omgeving in Nederland

8.1

Algemeen

De bevoegdheden in de Nederlandse wetgeving omtrent milieukwaliteitseisen
en emissienonnen met betrekking tot de relevante omgeving komen voor
een deel overeen met die in paragraaf 5 zijn behandeld. Waar dat het geval
is, wordt dit in de volgende deelparagrafen aangegeven. Daarnaast is nog
een drietal aanvullende bevoegdheden van belang. In de eerste plaats doel
ik daarbij op de bevoegdheden op basis van de Wet bodembescherming

145 Zie over de betekenis van Vlarem II voor ruimtelijke bestemmingen: E. de Pue, L. Lavrysen,
P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 47 e.v.
146 Decreet van 23 januari 1991 tot bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging
door meststoffen, B.S. 28 februari 1991.
147 E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 184 e.v.
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(Wbb) en de Meststoffenwet. In het kader van deze bevoegdheden kunnen
onder andere bodembeschermende emissienormen worden vastgesteld.
Daarnaast is de discussie over de bevoegdheid tot het opnemen van
milieunormen in ruimtelijke plannen, waar in het voorgaande al aan is
gerefereerd, van belang.
8.2

Milieukwaliteitseisen

8.2.1

Bodemkwaliteitseisen in het kader van de Wm

In paragraaf 5.2.1 zijn de in hoofdstuk 5 Wm opgenomen bevoegdheden
ten aanzien integrale milieukwaliteitseisen behandeld. Daarbij is erop
gewezen dat het een integrale regeling betrefi, waaronder ook de bodemkwaliteitseisen worden begrepen. Voor een bespreking van de regeling wordt
dan ook naar de betreffende paragraaf verwezen.
8.2.2

Betekenis van ruimtelijke plannen bij de vaststelling van milieukwaliteitseisen

In de verhouding tussen ruimtelijke ordening en milieukwaliteit is sprake
van een duidelijke samenhang. Het kan zijn dat voor een bepaald gebied
door rijk of provincie milieukwaliteitseisen zijn vastgesteld, en dat deze
in het kader van de ruimtelijke ordening moeten worden ondersteund door
bepalingen die het gebruik van een gebied betreffen. De afweging die in
het kader van de ruimtelijke ordening wordt gemaakt zal in dat geval mede
worden bepaald door de milieukwaliteitseisen. Met andere woorden, bij
het toekennen van een bestemming aan een bepaald gebied speelt de
milieukwaliteit die in dat gebied moet worden gerealiseerd een rol. Ook
het omgekeerde kan echter het geval zijn. Het is immers goed denkbaar
dat in het kader van de ruimtelijke afweging aan een gebied een bepaalde
bestemming is toegekend ter realisering waarvan een bepaalde milieukwaliteit noodzakelijk is.
De samenhang tussen ruimtelijke ordening en milieubeleid is dus
duidelijk zichtbaar bij de wederzijdse atbankelijkheid tussen milieukwaliteitseisen en ruimtelijke planning. Is echter het opnemen van milieukwaliteitseisen in ruimtelijke plannen toegestaan? Zoals al is opgemerkt komt dit
onderwerp bij de bespreking van de bevoegdheden tot vaststelling van
milieunormen in Vlaanderen niet aan de orde. Dit betekent niet dat de relatie
tussen ruimtelijke ordening en milieukwaliteit daar geen rol speelt. De hier
213

Hoofdstuk 6

gesignaleerde wederzijdse beinvloeding speelt ook in Vlaanderen. In
tegenstelling tot Vlaanderen woedt in Nederland echter al jaren een discussie
over de toelaatbaarheid van milieukwaliteitseisen in ruimtelijke plannen.
Deze discussie spitst zich toe op de rol van het bestemmingsplan.
Zowel in de jurisprudentie als in de literatuur is uitvoerig ingegaan op
dit onderwerp. De eerste uitspraak waarin aanwijzingen voor de toelaatbaarheid van milieukwaliteitseisen in bestemmingsplannen zijn opgenomen, is
de uitspraak van de Kroon in het KB Maasvlakte uit 1978.148 In deze
uitspraak gaf de Kroon aan dat de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
geen ruimte biedt voor niet rechtstreeks op het gebruik van de grond en
gebouwen, ofwel het uitvoeren van werken en werkzaamheden gerichte
normen, die immers veeleer betrekking hebben op het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van eventueel op de grond en in de gebouwen
te vestigen bedrijven en de uit hoofde van andere wettelijke regelingen
daarvoor vereiste vergunningen.
In het verlengde van het KB Maasvlakte ligt de uitspraak van de Kroon
in het KB Hefshuizen. 149 Aan beide uitspraken worden uiteenlopende interpretaties gegeven. In zijn noot onder het KB Maasvlakte stelt Bod dat de
Kroon in de uitspraak duidelijk aangeeft dat de WRO geen grondslag biedt
voor het opnemen van milieukwaliteitseisen in bestemmingsplannen.l"
Volgens de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening (RARO) laat het
KB daarentegen ruimte voor drie soorten milieunormen, waaronder
milieukwaliteitseisen. Vaak zullen deze normen op rijks- of provinciaal
niveau tot stand komen in verband met de schaal waarop de meeste
milieuproblemen zich voordoen. De RARO ziet mogelijkheden om deze
normen als specificatie van de bestemming in het bestemmingsplan op te
nemen. Het ruimtelijk beleid kan op deze wijze nauw aansluiten op de voor
een gebied wenselijk geachte kwaliteit. Hiertoe wordt verwezen naar de
wijze waarop dit reeds geschiedt in het kader van de Wet geluidhinder.!"

148 KB 10 maart 1979, nr. 66 (Bestemmingsplan Maasvlakte, gemeente Rotterdam), BR 1979,
biz. 419. Zie hierover H.J.A.M. van Geest, Ruimtelijke ordenings- en inrichtingsrecht,
in: W. Brussaard, Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis, N.S.I. Koeman (red.), Milieurecht,derde
druk, Zwolle 1993, biz. 416, Ch. Backes, a.w. 1993, biz. 182 tIm 183.
149 KB 17 december 1987, BR 1988, biz. 278. Zie hierover: H.J.A.M van Geest, a.w. 1993,
biz. 417.
150 H.H. Bod, noot onder KB Maasvlakte, a.w, 1979, biz. 422.
151 RARO, Advies over ruimtelijke ordening en milieubeleid, Deel I: Planning en normstelling,
's Gravenhage 1982, biz. 25. De RARO doet tevens drie suggesties voor de handhaving
van de normen. Hiervoor wordt verwezen naar biz. 36 tIm 37 van het betreffende rapport.
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Bij het wetsvoorstel plannen en milieukwaliteitseisen, dat is uitgemond in
de hoofdstukken Plannen en Milieukwaliteitseisen in de Wm, is eveneens
ingegaan op de mogelijkheid van milieukwaliteitseisen in ruimtelijke
plannen. Een kwaliteitseis kan doorwerken in ruimtelijke keuzes bij de
plaatsing van gevoelige en minder gevoelige activiteiten ten opzichte van
elkaar. Als de ruimtelijke vertaling daarvan problemen oplevert kunnen
eventueel kwaliteitseisen in een bestemmingsplan worden opgenomen. De
wenselijkheid hiervan moet van geval tot geval worden beoordeeld, mede
gelet op de uitvoerbaarheid van het plan. Bij het opnemen van milieukwaliteitseisen in het kader van de ruimtelijk ordening moet worden gebleven
binnen de door de WRO en het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985
(Bro 1985) gestelde grenzen. Perspectieven voor het opnemen van
kwaliteitseisen lijken vooral aanwezig te zijn in het kader van art. 12 van
het Bro 1985, in het bijzonder het planonderdeel beschrijving in hoofdlijnen
waarin de wijze waarop met het plan de aan de gronden toegekende
doeleinden worden nagestreefd, wordt getormuteerd.'"
De geoorloofdheid van milieukwaliteitseisen in een bestemmingsplan is
niet onbelangrijk in het licht van dit onderzoek. Immers, door het opnemen
van deze normen vallen deze binnen het toetsingskader voor bouw- en
aanlegvergunningen waarop in het volgende hoofdstuk nader wordt ingegaan.
Daarnaast merkt Backes terecht op dat door rniddel van milieunormen in
een bestemmingsplan kan worden aangegeven in hoeverre bepaalde gronden
voor vervuilende activiteiten mogen worden gebruikt. De uitspraak van
de Kroon in het KB Spijkenisse opent volgens hem mogelijkheden tot een
ruimere opvatting dan op basis van KB Maasvlakte en KB Hefshuizen werd
aanvaard.!? In het KB Spijkenisse wordt namelijk gesteld dat normen
die zijn gericht op het oprichten, in werking brengen en/of in werking
houden van op de grond en in gebouwen te vestigen bedrijven in het
bestemmingsplan kunnen worden opgenomen, mits uit het plan blijkt
waarom de normen uit planologisch oogpunt noodzakelijk zijn.l54
Hoewel nog steeds sprake is van verschillende opvattingen over de
toelaatbaarheid van milieunormen in ruimtelijke plannen, kan op basis van
het KB Spijkenisse worden vastgesteld dat zich een ontwikkeling in de
jurisprudentie voordoet ten gunste van milieunormen in ruimtelijke plannen.

152 Kamerstukken II, 1988/89,21 163, nr. 3, biz. 50.
153 KB lO juli 1989, BR 1989, biz. 898.
154 Ch. Backes, a.w. 1993, biz. 185.
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De ontwikkeling kan in het licht van de samenhang tussen ruimtelijk- en
milieubeleid worden toegejuicht. Bij de bespreking van de emissienormen
zal op deze samenhang nog worden teruggekomen.
8.3

Emissienormen

8.3.1

Wet Bodembescherming en MeststofJenwet

Anders dan de Wvo bieden de Wbb en de Meststoffenwet geen uitdrukkelijke grondslag voor het vaststellen van emissienormen. De ruime bevoegdheden die in deze wetten zijn opgenomen tot het stellen van regels bij AMvB,
hebben echter geleid tot enkele besluiten waarin normen zijn opgenomen
die als emissienormen kunnen worden gekarakteriseerd. Ben aantal besluiten
is hier van belang.
Ten aanzien van gebruik van meststoffen zijn twee besluiten opgesteld.
Ret betreft het Besluit gebruik dierlijke meststoffen en het Besluit kwaliteit
en gebruik overige organische meststoffen.l" Ret eerstgenoemde besluit
bevat concentratienormen voor fosfaat in dierlijke meststoffen en is deels
vergelijkbaar met het Mestdecreet in Vlaanderen.
Ret tweede genoemde besluit is opgesteld in uitvoering van de Wbb
en de Meststoffenwet. Daarin zijn voor slib, compost en zwarte grond
samenstellingseisen geformuleerd waaraan moet zijn voldaan alvorens deze
stoffen op de bodem mogen worden gebracht. In dit besluit is de in
paragraaf 3.3 behandelde EG-richtlijn geimplementeerd.
Naast deze twee besluiten, die mede betrekking hebben op bemestingsnormen, is in 1990 het Lozingenbesluit opgesteld met een bijbehorend
uirvoeringsbeslun.!" Dit besluit bevat onder andere emissienormen voor
overige vloeistoffen (vloeistoffen niet zijnde huishoudelijk afvalwater of
koelwater). Deze normen zijn vastgesteld ter uitwerking van de EGGrondwaterrichtlijn.

155 Besluit 20 maart 1987, Stb. 114, Besluit 20 november 1991, Stb. 613. Beide zijn gewijzigd
bij Besluit van 6 december 1993, Stb. 19.
156 Besluit 4 mei 1990, Stb. 217, Besluit 14 juni 1990, Stert. 123.

216

Milieunormen
Van recente datum is het Infiltratiebesluit bodembescberming.!" In dit
besluit worden maatregelen geformuleerd om verontreiniging van grondwater
te voorkomen. Dit gebeurt onder andere aan de hand van concentratiewaarden voor bepaalde stoffen die in acht moeten worden genomen bij de
beoordeling of sprake is van gevaar voor verontreiniging van grondwater.
Deze normen moeten dan ook als grenswaarden worden beschouwd. In
de eerste bijlage zijn concentratiewaarden opgenomen. Van deze normen
kan om twee redenen worden afgeweken. In de eerste plaats wanneer er
geen sprake is van gevaar voor verontreiniging vanwege de bodemgesteldheid of bodemsoort, in de tweede plaats wanneer voorschriften het gevaar
voor verontreiniging opheffen. Daarnaast is ter implementatie van de
Grondwaterrichtlijn (zie paragraaf 3) ook nog een lijst opgenomen die
afkomstig is uit de bijlage bij de richtlijn. Uit de nota van toelichting bij
het Infiltratiebesluit blijkt dat de tweede lijst met name als vangnet bedoeld
is en een aandachtspunt vormt om alert te zijn als deze stoffen voorkomen
in het te inftltreren water. 158
De AMvB's die op basis van de Wbb en de Meststoffenwet zijn opgesteld,
zijn voor dit onderzoek met name relevant voor de samenhang tussen
bodem- en grondwaterkwaliteit. Wat de bemestingsnormen betreft kan
daarbij worden verwezen naar de samenhang met het Vlaamse Mestdecreet.
8.3.2

Nogmaals milieunormen in ruimtelijke plannen: emissienormen

Naast de vraag of milieukwaliteitseisen in bestemmingsplannen mogelijk
zijn, kan tevens de vraag worden gesteld of emissienormen in deze plannen
kunnen worden opgenomen. Ook hier is de interpretatie van de KB's
Maasvlakte en Hefshuizen niet eenduidig. In het hierboven aangehaalde
advies stelt de RARO dat emissienormen in een bestemmingsplan mogelijk
zijn. De op basis van de jurisprudentie toegestane lijsten van inrichtingen
die uit een bepaald gebied geweerd moeten worden, zijn in de ogen van
de RARO vaak te ongenuanceerd aangezien deze vaak uitgaan van impliciete
aannames over te verwachten emissies. Emissienormen kunnen een
nuancering geven van deze algemene lijsten.!" Over de toelaatbaarheid

157 Besluit van 20 apri11993, Stb. 233, houdende regels met betrekking tot infiltratie van uit
oppervlaktewater verkregen water in de bodem. Het besluit is feitelijk een combinatie van
bodem- en grondwaterbescherming, waarmee de wissel werking tussen waterhuishoudkundig
systeem en relevante omgeving nog eens naar voren komt.
158 Nota van toelichting, biz. 13.
159 RARO, a.w. 1982, biz. 37.
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van emissienonnen in bestemmingsplannen is meer duidelijkheid gekomen
als gevolg van het KB Spijkenisse, dat in het voorgaande bij de bespreking
van de bevoegdheid tot vasts telling van milieukwaliteitseisen in het
bestemmingsplan aan de orde is gekomen. In een KB uit 1988 is daarnaast
uitdrukkelijk bepaald dat kwantitatieve nonnen in staten van inrichtingen
mogelijk zijn. 160 Ook hier kan worden vastgesteld dat de verhouding tussen
ruimtelijk - en milieubeleid door emissienonnen nader kan worden ingevuld
en deze nonnen in dat kader dan ook aanbeveling verdienen.
8.4

Procedurele waarborgen bij de vaststelling van milieunormen met
betrekking tot de relevante omgeving

Voor de vaststelling van AM vB's op grond van artikelen 8 tot en met 13a
geldt de procedure van artikel 71 Wbb die globaal vergelijkbaar is met die
op basis van de Wm. Derhalve wordt verwezen naar paragraaf 5.3.

9

Conclusies

In paragraaf 6 is aangegeven in hoeverre afstemming tussen Vlaanderen
en Nederland van (de toepassing van) milieunonnen ten aanzien van
waterhuishoudkundige systemen mogelijk is. In de paragrafen 7 en 8 is
vervolgens ingegaan op milieunonnen die de relevante omgeving betreffen,
meer specifiek de milieunonnen inzake de bodemkwaliteit. Deze zijn van
belang gelet op de invloed die van de bodemkwaliteit uitgaat op oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit. Indeze paragraaf zal op de grensoverschrijdende relaties worden ingegaan aan de hand van de bevoegdheden tot
vaststelling van milieukwaliteitseisen en emissienonnen.
De Vlaamse wetgeving biedt momenteel geen grondslag voor de vaststelling
van bodemkwaliteitseisen. Deze grondslag zal in de toekomst worden
geboden in de bevoegdheden tot vaststelling van integrale milieukwaliteitseisen. Als gevolg daarvan zijn, zoals hierboven reeds is aangegeven, betere
perspectieven voor afstemming aanwezig gelet op de eveneens in Nederland
bestaande bevoegdheden tot vaststelling van integrale milieukwaliteitseisen.
Daarbij moet worden aangetekend dat van de in Nederland reeds langer
bestaande mogelijkheid tot het vaststellen van bodemkwaliteitseisen nog

160 KB 10 augustus 1988, AB 1989,65, besproken in: H.J.A.M. van Geest, a.w. 1993, bIz.
417 tim 418.
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nooit gebruik is gemaakt. Met name de in de Vlaamse voorstellen en in
de Wm opgenomen bevoegdheid tot vaststelling van gebiedsgerichte
milieukwaliteitseisen is in het licht van de bescherroing van kwetsbare
gebieden van groot belang. Deze zal dan ook bij de bescherming van
kwetsbare beeksystemen in het Belgisch-Nederlandse grensgebied in de
toekomst een rol van betekenis kunnen spelen.
Anders dan bij oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteitseisen zal van
invloed van het EG-recht bij de bodemkwaliteitseisen nauwelijks sprake
zijn, tenzij in de huidige stand van het EG-recht aanzienlijke wijzigingen
zullen optreden. Op EG-niveau bestaat, zoals in paragraaf 3 al is geconstateerd, nauwelijks aandacht voor bodemkwaliteitseisen. Ditzelfde geldt voor
Vlaanderenen Nederland. Inzijn algemeenheid geldtdus datde belangstelling voor bodemkwaliteitseisen gering is.
De algemene conclusie ten aanzien van kwaliteitseisen voor watersystemen
als geheel, dus zowel het waterhuishoudkundig systeem als de relevante
omgeving, kan zijn dat afstemming momenteel op een aantal beperkingen
stuit aangezien de wetgeving Vlaanderen uitsluitend voorziet in een
bevoegdheid ten aanzien van oppervlaktewaterkwaliteitseisen. Na inwerkingtreding van de voorstellen van de Commissie Bocken betreffende integrale
milieukwaliteitseisen, zal een belangrijk deel van de belemmeringen zijn
weggenomen.
Voor wat emissienormen betreft zijn de afstemmingsmogelijkheden op dit
moment al uitgebreider. Ret Vlaamse Mestdecreet en de Nederlandse
Meststoffenwet en de Wet bodembescherroing vormen het kader voor emissienormen die de bodem beschermen. Deze normen kunnen, zeker gelet
op de omvang van de verontreiniging door meststoffen in het BelgischNederlandse grensgebied, belangrijk zijn voor de bescherroing van
beeksystemen. Daarbij kan van deze normen niet alleen een bodembeschermende werking uitgaan, maar tevens is een positief effect mogelijk op de
oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit. Hoewel de betekenis van deze
normen wordt erkend, moet worden aangetekend dat deze normen niet zijn
toegespitst op het specifieke karakter van gebieden. Ret staat dan ook niet
vast dat deze normen voldoende kunnen en zullen bijdragen aan bescherroing
van beeksystemen.
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Vergunningen en algemene regels

1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de betekenis van vergunningen en
algemene regels voor de bescherroing en het beheer van watersystemen.
Door middel van vergunningen en algemene regels wordt een in beginsel
verboden activiteit toegestaan, mits deze wordt uitgevoerd met inachtneming
van de in de vergunning of algemene regels opgenomen voorschriften.'
In het kader van de vergunningverlening wordt beoordeeld of voor het
concrete geval het verbod kan worden opgeheven, en zo ja binnen welke
randvoorwaarden. De bedoelde randvoorwaarden worden veelal in de vorm
van vergunningvoorschriften geformuleerd. De vergunning als voorwaardelijke opheffing van een verbod is in de eerste plaats een overheidsinstrument
waarmee de uitvoering van het overheidsbeleid voor concrete gevallen
gestalte kan worden gegeven. Naast de instrumentele kant kan aan
vergunningen echter ook een waarborgkant worden onderscheiden. Deze
waarborgen hebben in de eerste plaats betrekking op de positie van de
vergunningaanvrager. Hij ontleent aan de vergunning het recht am de daarin
omschreven activiteit uit te voeren binnen de aangegeven randvoorwaarden.
Daarnaast waarborgt de vergunning eveneens de rechten van derden,
aangezien ook zij een beroep kunnen doen op de grenzen die aan de door
de aanvrager uit te voeren activiteiten zijn gesteld. Voor derden is dit met
name van belang wanneer zij door het uitvoeren van activiteiten in hun
belangen kunnen worden geschaad. Voor aanvrager en derden heeft de
vergunning daarmee een belangrijke functie uit hoofde van de rechtszekerheid. Door middel van procedurele waarborgen kan worden gezorgd voor
een optimale betrokkenheid van deze belangen bij de afweging over de
toelaatbaarheid van activiteiten. Er kan dan ook worden geconstateerd dat
aan de waarborgkant zowel materiele als procedurele aspecten kunnen
worden onderscheiden. Beide komen in dit hoofdstuk aan de orde.

Beide kunnen worden beschouwd als vormen van directe reguIering. Zie hierover: Th.G.
Drupsteen, Inleiding, in: W. Brussaard, Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis, N.S.J. Koeman
(red.), Milieurecht, derde druk, Zwolle 1993, biz. 26 tIm 27.

221

Hoofdstuk 7

Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn de afgelopen jaren ingrijpende
veranderingen doorgevoerd in het stelsel van vergunningen en ontheffingen.
In hoofdlijnen gaat het hier om twee ontwikkelingen. In de eerste plaats
heeft het besef dat een veelheid van vergunningen naast elkaar een
onwenselijke situatie is, geleid tot een streven naar integratie en harmonisatie
van vergunningstelsels dat uiteindelijk ook tot herziening van de wetgeving
heeft geleid. In Nederland is in dit verband de Wet milieubeheer uit 1993
van belang. In Vlaanderen is de ontwikkeling ingezet met het Decreet
betreffende de milieuvergunning uit 1985. Dit decreet is, tegelijkertijd met
het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, in september 1991
in werking getreden.
Een tweede ontwikkeling, die in Nederland reeds begin jaren tachtig
is begonnen en in Vlaanderen van meer recente datum is, betreft de
toepassing van algemene regels naast of zelfs in de plaats van de vergunningplicht. Zoals hierboven reeds is aangegeven komen ook algemene regels
in dit hoofdstuk aan de orde. Evenals vergunningen bevatten algemene regels
geboden en verboden. Dit kunnen onder meer milieunormen zijn die
specifiek zijn gericht op inrichtingen of activiteiten. Zoals in hoofdstuk
6 al is aangekondigd worden deze normen in dit zevende hoofdstuk
behandeld. Anders dan bij vergunningen gaat het bij algemene regels Diet
om regulering van concrete gevallen, maar van categorieen van gevallen.
De beoordeling van activiteiten die onder deze categorieen vallen, vindt
dan ook deels of in het geheel Diet meer per concreet geval plaats. In de
volgende paragrafen zal dit nader worden uitgewerkt.
De opzet van het hoofdstuk is als volgt, In paragraaf 2 komt de betekenis
van supranationaal en internationaal recht bij de vergunningverlening aan
de orde. In de derde en vierde paragraaf wordt ingegaan op stelsels van
vergunningen en algemene regels met het oog op bescherming en beheer
van waterhuishoudkundige systemen in respectievelijk de Vlaamse en de
Nederlandse regelgeving. Vervolgens zal in paragraaf 5 worden bezien in
hoeverre hierbij perspectieven voor grensoverschrijdende afstemming
aanwezig zijn. De stelsels van vergunningen en algemene regels in
Vlaanderen en Nederland ten aanzien van het gebruik en de kwaliteit van
de bodem (relevante omgeving) komen aan de orde in de paragrafen 6 en
7. Daarbij zal zowel wat Vlaanderen als wat Nederland betreft tevens
aandacht worden besteed aan enkele afstemmingsconstructies tussen
vergunningen. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 8 afgesloten met een aantal
conclusies. Daarbij zal aan de hand van de in paragraaf 5 geformuleerde
afstemmingsmogelijkheden, in samenhang met de in paragraaf 6 en 7
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besproken vergunningen en algemene regels ten aanzien van gebruik en
kwaliteit van de bodem, worden bezien op welke wijze door middel van
deze instrumenten kan worden bijgedragen aan beschenning en beheer van
watersystemen.

2

Internationaal en supranationaal kader

2.1

EG

In september 1993 heeft de Commissie van de EG een voorstel voor een
richtlijn vastgesteld die in de toekomst van grote betekenis zal zijn voor
milieuvergunningverlening in de EG-lidstaten. Ret betreft het voorstel voor
de zogenaamde IPPC-richtlijn (verder: het voorstel). Deze afkorting staat
voor 'integrated pollution prevention and control' .2 Met het voorstel wordt
beoogd om milieuvervuiling die wordt veroorzaakt door inrichtingen, te
voorkomen en beperken door middel van een integrale aanpak.
De werkingssfeer van het voorstel is beperkt tot inrichtingen waarbinnen
een aantal in een bijlage genoemde activiteiten en processen plaatsvindt.
Voor deze inrichtingen moeten lidstaten een vergunningplicht instellen in
overeenstemming met de eisen van het voorstel. Het gaat bij de inrichtingen
om 'grote vervuilers', zoals de chemische industrie, afvalverwerking en
bepaalde intensieve veehouderijen.'
Teneinde de doelstelling van het voorstel te realiseren zijn bepalingen
omtrent milieuvergunningverlening opgenomen, waarin de integrale aanpak
van de milieuproblematiek tot uitdrukking komt. 4 Of het voorstel verplicht
tot een geintegreerde afweging die in een vergunning moet worden
neergelegd, dan wel of ook meerdere onderling afgestemde vergunningen
mogelijk zijn, is niet geheel duidelijk. 5 WeI staat vast dat volstrekt sectorale
vergunningstelsels, waarbij de afweging zich ook niet verder uitstrekt dan

2
3

4
5

(COM (93) 423 def.) 14 september 1993, Pb. 17 november 1993, C 311106.
Vg\. J. Verschuuren, Europese eisen aan de integrale milieuvergunning, MenR 1993, or.
2, biz. 105, J. Bouclcaert, Integrated pollution prevention and control: een Europees voorstel,
in: C. Billiet (red.), Recente ontwikkelingeninzake milieuvergunningen, Brugge 1993, bIz.
115 e.v., C. Billiet, Het Commissievoorstel inzake geintegreerde preventie en bestrijding
van verontreiniging, Milieurecht info 1994, or. 1, biz. 1.
J. Verschuuren, a.w. 1993, biz. 107 e.v., J. Bouckaert, a.w. 1993, biz. 118 e.v., C. Billiet,
a.w. 1994, biz. 4 e.v.
J. Verschuuren, a.w. 1993, biz. 106.
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de (sectorale) reikwijdte van de wet, ontoelaatbaar zullen zijn. Het voorstel
verplicht immers tot integrate preventie en bestrijding.
Wat betreft de vergunningprocedure zijn voor dit onderzoek met name
de in het voorstel opgenomen bepalingen over inspraak en over leg van
belang. Ten aanzien van inspraak wordt bepaald dat de aanvraag gedurende
een passende termijn ter inzage moet worden gelegd voor het publiek. Het
publiek dient de gelegenheid te krijgen om opmerkingen te maken over
de voorgenomen activiteit. Pas na inspraak mag over de aanvraag worden
beslist. Wanneer het een aanvraag betreft die aanzienlijke effecten kan
hebben op bet milieu in andere lidstaten, moet grensoverschrijdend overleg
plaatsvinden."
De beslistermijn naar aanleiding van een vergunningaanvraag bedraagt
op grond van het voorstel in beginsel zes maanden. Voor gecompliceerde
aanvragen, aanvragen waaromtrent inspraak wordt gehouden, dan weI
gevallen waarin rekening moet wordengehouden met grensoverschrijdende
aspecten, kan de termijn worden verlengd.?
Het voorstel bevat tevens bepalingen met betrekking tot de voorschriften
die aan een vergunning worden verbonden. Onder andere dienen deze de
emissiegrenswaarden aan te geven voor bepaalde zwaar verontreinigende
stoffen. Daarbij moet in zijn algemeenheid worden gewaarborgd dat de
geldende milieukwaliteitseisen niet worden overschreden."
Uit de bovenstaande hoofdlijnen van het Commissievoorstel blijkt dat de
richtlijn een belangrijke stimulans zal betekenen voor een integrale afweging
van milieu-effecten, evenals voor een barmonisatie van procedurele
bepalingen. Het zou te ver voeren om in dit onderzoek de vergunningstelsels
in Vlaanderen en Nederland uitvoerig te toetsen aan het voorstel. In de
paragrafen 5 en 8 zal echter een aantal voor dit onderzoek relevante
aandachtspunten bij de concluderende opmerkingen worden betrokken.
2.2

Benelux

Op het niveau van de Benelux is met name aandacht besteed aan procedurele
waarborgen voor situaties waarin grensoverschrijdende effecten optreden

6
7
8
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1. Verschuuren, a.w. 1993, biz. 109,1. Bouckaert, a.w. 1993, biz. 123, C. Billiet, a.w.
1994, biz. 5.
Vgl. C. Billiet, a.w. 1994, biz. 5.
Het is interessant om te zien dat op EG-niveau meer aandacht komt voor de vertaling van
miJieukwaliteitseisen naar toelaatbare emissies. Zie over deze samenhang ook hoofdstuk
6 van dit onderzoek.
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als gevolg van wijzigingen in de grondwaterkwantiteit en de aantasting van
de grondwaterkwaliteit. Als basisregeling moet in dit verband worden
gewezen op de Overeenkomst inzake natuur- en landschapsbescherming.?
Deze overeenkomst beeft als doel het overleg en de samenwerking tussen
de regeringen van de Benelux-landen te regelen op bet gebied van bet
beboud en beheer van bet natuurlijk milieu en bet landschap. Onderdeel
van dit natuurlijk milieu vormt onder andere bet grondwater. Inbet verdrag
bebben de regeringen zicb verbonden tot harmonisatie van instrumenten
en beleidsuitgangspunten, met name op het vlak van wetgeving en
reglementeringen. De uitwerking van bet verdrag vindt plaats door middel
van beschikkingen die door bet comite van ministers van de Benelux worden
opgesteld. Deze beschikkingen binden de regeringen van de Benelux-landen,
maar laten het recbt om verdergaande maatregelen te treffen dan die in
de beschikking zijn voorzien onverlet.
In het kader van dit hoofdstuk over vergunningen en algemene regels zijn
twee beschikldngen van belang die ter uitwerking van de hierboven
aangebaalde overeenkomst zijn opgesteld.
In de eerste plaats is dit de Beschikking inzake overleg en samenwerking
bij de voorbereiding van beslissingen omtrent vergunningen voor grondwateronttrekkingen waarvan grensoverschrijdende gevolgen mogelijk zijn. 10
Deze beschikking voorziet langs twee lijnen in de betrokkenheid van
buitenlandse bestuursorganen. Ten eerste door middel van bet voeren van
overleg tussen bevoegde bestuursorganen over wederzijdse mogelijkbeden
tot het instellen van een onderzoek naar grensoverschrijdende effecten.
Bevoegde bestuursorganen in bet mogelijk benadeelde land kunnen daarnaast
op basis van de Benelux-beschikking advies uitbrengen aan het bevoegde
bestuursorgaan in bet land waarin bet voornemen tot de activiteit bestaat.
De tweede belangrijke Benelux-beschikking betrefi de Beschikking inzake
overleg en samenwerking bij de voorbereiding van beslissingen die van
belang zijn voor de bescberming van het grondwater in de grensgebieden. 11

9

Benelux-overeenkomst van 8 juni 1982 op het gebied van natuurbehoud en landschapsbescherming M (81) 4. Opgenomen in: Basisteksten Benelux natuurbehoud, biz. 2 e.v.
10 Beschikking van het comite van ministers van 12december 1984 inzake overleg en samenwerking bij de voorbereiding van beslissingen omtrent vergunningen voor grondwateronttrekkingen waarvan grensoverschrijdende gevolgen mogelijk zijn M (84) 16. Opgenomen
in: Basisteksten Benelux natuurbehoud, biz. 19.
11 Beschikking van het cornite van ministers van 25 mei 1988 inzake overleg en samenwerking
bij de voorbereiding van beslissingen die van belang zijn voor de bescherming van het
grondwater in de grensgebieden M (88) 8. Opgenomen in: Basisteksten Benelux
natuurbehoud, biz. 26.
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Deze beschikldng heeft betrekking op de grensoverschrijdende aantasting
van de grondwaterkwaliteit. Voor het bevoegde bestuursorgaan waar een
aanvraag voor een vergunning wordt ingediend voor een activiteit die ter
bescherming van de grondwaterkwaliteit is gereglementeerd, bestaat de
verplichting om een kopie van de aanvraag voor advies toe te sturen aan
het bestuursorgaan aan de andere kant van de grens, wanneer gevaar dreigt
dat de grondwaterkwaliteit aan die zijde van de grens nadelig zal worden
beinvloed. Tevens is een verplichting opgenomen om het advies in de
beslissing op de aanvraag te betrekken. Tenslotte is er een verplichting tot
kennisgeving van de vergunning aan het betrokken bestuursorgaan aan de
andere kant van de grens.
Beide genoemde beschikldngen zijn voor de praktijk van groot belang.
In de paragrafen 5 en 8 zal op de betekenis in het kader van dit onderzoek
nader worden ingegaan.

3

Vergunningen en algemene regels met betrekking tot waterhuishoudkundige systemen in Vlaanderen

3.1

Algemeen

In de hoofdstukken 1 en 2 van dit onderzoek is ingegaan op de betekenis
van het waterhuishoudkundig systeem als primaire invalshoek bij de
bescherming en het beheer van watersystemen. Daarbij is aangegeven dat
bij waterhuishoudkundige systemen vier onderdelen kunnen worden
onderscheiden, te weten de oppervlaktewaterkwaliteit, de grondwaterkwaliteit, de grondwaterkwantiteit en de oppervlaktewaterkwantiteit. In deze
derde paragraaf zal nader worden ingegaan op de vraag in hoeverre de
Vlaamse regelgeving voorziet in bevoegdheden tot vergunningverlening
en tot het vaststellen van algemene regels ten aanzien van (onderdelen van)
waterhuishoudkundige systemen. Daarbij zal worden bezien of de samenhangen tussen deze onderdelen (en daarnaast de relatie met bescherming en
gebruik van de bodem) in de afweging moeten worden betrokken en in
voorschriften tot uitdrukking kunnen komen.
Voorafgaand moet worden geconstateerd dat de Vlaamse regelgeving
op dit moment niet voorziet in bevoegdheden tot vergunningverlening met
betrekking tot de regulering van de oppervlaktewaterkwantiteit.P

12 Feitelijk wordt de oppervlaktewaterkwantiteit wei gereguleerd door middel van inrichtingsmaatregelen en peilmaatregelen genomen door polders en wateringen. Vgl. F. Maddens,
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De drie overige onderdelen van het waterhuishoudkundig systeem zijn
wel onderwerp van een vergunningstelsel. Twee van de relevante vergunningen zijn sinds 1 september 1991 geintegreerd in het vergunningstelsel van
het Decreet betreffende de milieuvergunning (MVD) en het Vlaams
reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem 1).13 Het betreft hier
ten eerste de vergunning voor de lozing van afvalwater in oppervlaktewateren, openbare riolen en kunstmatige afvoerwegen voor regenwater
(oppervlaktewaterkwaliteit)." De tweede vergunning is die voor handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen (grondwaterkwaliteit). 15
Het vergunningstelsel waarmee de activiteiten met effecten op de
grondwaterkwantiteit kunnen worden gereguleerd is buiten deze integratie
gehouden, aangezien de integrale milieuvergunning uitsluitend kwaliteitsaspecten regelt. De vergunning met betrekking tot de grondwaterkwantiteit
is opgenomen in een Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van
het Grondwaterdecreet. 16
De Vlaamse regelgeving bevat rnomenteel geen juridische grondslag
voor het vaststellen van algernene regels die de vergunningplicht (geheel
of gedeelteJijk) vervangen. Voorstellen daartoe zijn inmiddels wei gedaan
door de Commissie Bocken. Deze kornen aan de orde in paragraaf 3.4.
Op die plaats worden tevens de voorstellen van deze commissie voor de

13

14

15

16

Polders en wateringen, nauwelijks bekende besturen, Milieurecht info 1993, or. 5, biz. 8
e. v. Voor de volledigheid kan nog worden opgemerkt dat in Vlaanderen wei een vergunning
voor de watervang (onttrekking van oppervlaktewater) bestaat voor bevaarbare waterlopen,
kanalen en havens. Aangezien het bij de beeksystemen in dit onderzoek gaat om onbevaarbare
waterlopen heeft deze vergunning hier verder geen betekenis.
Decreet van 28 juni 1985betreffende de rnilieuvergunning, B. S. 17september 1985 en Besluit
van de Vlaamse regering van 6 februari 1991houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de rnilieuvergunning, B.S. 26 juni 1991. Zie voor een overzicht o.a.: Th.
Kelchtermans, De nieuwe rnilieuvergunningreglementering (Vlarem): rol van de gemeenten,
De Gemeente 1991, or. 4, biz. 166.
Afkornstig uit het KB van 3 augustus 1976 houdende algemeen reglement voor het lozen
van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige
afvoerwegen voor regenwater, B.S. 29 augustus 1976. Dit KB heeft als basis de Wet van
26 maart 1971 op de bescherrniog van oppervlaktewater tegen verontreiniging, B.S. 1 mei
1971.
Besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van de
handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen, B.S. 20 juli 1985. De grondslag
voor dit besluit is het Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, B.S. 5 juni 1985.
Besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende reglementering en vergunning
voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones. B.S. 20 juli 1985.
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aanpassing van het milieuvergunningstelsel behandeld. In paragraaf 3.2
en 3.3 wordt eerst ingegaan op de bestaande milieuvergunningstelsels.

3.2

De integrate milieuvergunning op basis van MVD en Vlarem [17

3.2.1

Betekenis van de integrate milieuvergunning voor de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit

Voordat nader wordt ingegaan op het integrale vergunningstelsel moet
worden gewezen op een aantal algemene bepalingen met betrekking tot de
bescherming van oppervlaktewateren die zijn opgenomen in de Wet
oppervlaktewateren." Ingevolge art. 2 van de wet is het verboden om
voorwerpen of stoffen in de openbare oppervlaktewateren of in de openbare
riolen te werpen, er verontreinigende vloeistoffen in te lozen of er gas sen
in te brengen behoudens lozingen van afvalwater waarvoor een vergunning
is afgegeven. 19 Ook geldt een verbod om vaste of vloeibare stoffen te lozen
op plaatsen waar ze als gevolg van natuurlijke verschijnselen in het
oppervlaktewater terecht kunnen komen."
De reikwijdte van de wet strekt zich uit over wateren behorend tot het
openbaar hydrografisch net. Particuliere wateren vallen daar niet onder,
tenzij ze uitmonden in openbare oppervlaktewateren."

17 Opgemerkt moet worden dat in de juridische literatuur vraagtekens zijn gesteld bij de
rechtsgeldigheid van Vlarem I. Dit heeft te maken met het feit dat, na advisering door de
Raad van State over het ontwerp-besluit, inhoudelijk fundamentele wijzigingen zijn
aangebracht. In het licht van bestaande jurisprudentie lOU in die gevallen nogmaals door
de Raad van State moeten worden geadviseerd. Zie over deze problematiek: M. Boes, Recente
ontwikkelingen inzake rnilieuvergunningen in Vlaanderen, in: C. Billiet (red.), Recente
ontwikkelingen inzake rnilieuvergunningen, Brugge 1993, biz. 3.
18 In de toekornst zal deze wet grotendeels opgaan in een decreet. Zie: W. Lambrechts, F.
Martens, m.m. v. F. Maddens (rapporteurs), Voorontwerp van een Kaderdecreet milieuhygiene, II. Sectoraal beleid, Deel 10 Water, Voorontwerp 4 januari 1994 (verder: Commissievoorstel). Dit voorstel is inmiddels bewerkt tot het voorstel van de Vlaarnse regering voor
een Voorontwerp van decreet betreffende het rivierbekkenbeleid en de bescherroing van
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, Brussel 1994 (verder: voorontwerp).
19 Art. 7, § 1 en 2 Commissievoorstel en art. 8, § 1 en 2 voorontwerp. In beide voorstellen
wordt de verbodsbepaling uitgebreid tot lozingen in collectoren.
20 In de jurisprudentie is dit verbod onder andere toegepast op de in openbare wateren
uitmondende particuliere wateren en op overlopende mestputten. Zie: Casso 15 november
1989, Amenagement environnement 1990, Dr. 3, Corr. Turnhout 26 mei 1993, Milieu en
Bedrijf, 1992, Dr. 18, biz. 3. Beide uitspraken worden besproken in: E. de Pue, L. Lavrysen,
P. Stryckers, Milieuzakboekje, achtste herbewerkte editie, Antwerpen 1994, biz. 163 tim
164. Zie ook art. 7, § 4 Commissievoorstel en art. 8, § 4 voorontwerp.
21 Art. 1 Wet oppervlaktewateren. E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 162
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De nadere uitwerking van deze vergunningplicht heeft plaatsgevonden in
het MVD en Vlarem I. Inbijlage 1 bij Vlarem I is een lijst van hinderlijke
inrichtingen opgenomen die vergunningplichtig of meldingsplichtig zijn.
Onder 'inrichtingen' worden verstaan: fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die op een door de
Vlaamse regering op te stellen lijst voorkomen."
Alleen de in deze bijlage opgenomen inrichtingen vallen onder de
werking van de procedurele bepalingen van Vlarem I. In de bijlage zijn
onder andere handelingen opgenomen die nadelige effecten voor de
oppervlaktewaterkwaliteit kunnen hebben. Indit verband is het van belang
om op een aantal in Vlarem I opgenomen begripsomschrijvingen te wijzen,
waarmee de vergunning- en meldingsplichtige activiteiten nader worden
omlijnd.
Ret gaat daarbij vooral om de begrippen 'oppervlaktewateren, openbare
riolen en kunstmatige afvoerwegen' Deze zijn gedefmieerd in art. 1, lid
9 tot en met 11 van Vlarem I en omvatten het volgende:
Gewone oppervlaktewateren: 'de kustwateren, de wateren van de waterwegen
of die als dusdanig zijn gerangschilct, de wateren van de onbevaarbare waterlopen
en van de afwateringen met voortdurende of onderbroken afvoer, alsook in 't
algemeen, de stromende en stilstaande wateren van het openbaar domein met
uitzondering van de openbare riolen en de kunstmatige afvoerwegen voor
regenwater. ,23
Openbare riolen: 'de openbare afwateringen aangelegd als ondergrondse
geleidingen of open luchtgreppels en grachten en bestemd voor het opvangen
of het transporteren van afvalwater'j"
Kunstmatige afvoerwegen voor regen water: 'de greppels, grachten of duikers
bestemd voor het afvoeren van regenwater. ,25

22
23

24
25

tIm 163. In het Commissievoorstel
en het voorontwerp wordt de reikwijdte als voigt
omschreven: de bepalingen zijn van toepassing op alle stilstaande of stromende, zoete, brakke
of zoute oppervlaktewateren
op het grondgebied van het Vlaamse Gewest (art. 2, § 1
Commissievoorstel
en art. 3, § 1 voorontwerp).
Art. 2 MVD en art. 1, 4° Vlarem I.
In het Commissievoorstel
wordt afgezien van een nadere omschrijving van het begrip
oppervlaktewater.
In het voorontwerp wordt oppervlaktewater wei omschreven als: bet deel
van het oppervlak dat permanent of gedurende geregelde tijdenop natuurlijkeof lrunstrnatige
wijze wordt ingenomen door water, dat deel uitrnaakt van een waterhuishoudkundig
systeem
en dat gekenmerkt wordt door een eigen aan het water verbonden ecosysteem (art. 2, 'PJ.
Art. 1, 3° Commissievoorstel
en art. 2, 3° voorontwerp.
Art. I, SOCommissievoorstel
en art. 2, 5° voorontwerp.
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Verderop in dit hoofdstuk zal nog aan de orde komen dat bij het vergunningstelsel op basis van de Nederlandse Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo) een duidelijke begripsbepaling ontbreekt. Deze heeft pas in de
jurisprudentie naar aanleiding van de wetstoepassing gestalte gekregen.
Daarnaast is een verschil tussen Vlarem I en de Nederlandse Wvo gelegen
in het feit dat in Vlarem I wordt aangesloten bij het begrip 'inrichting',
terwijl in de Wvo het begrip 'lozing' centraal staat. Onder inrichtingen
worden in Vlarem I, zoals in het voorgaande reeds is gebleken, echter ook
handelingen begrepen waaronder lozingen. Bij de behandeling van het
vergunningstelsel op basis van de Wvo zal nog op de begrippen worden
teruggekomen.
In het MVD en Vlarem I zijn de inrichtingen ingedeeld in drie klassen.
Deze indeling is gerelateerd aan de ernst van de effecten op het milieu.
Inrichtingen die zijn ingedeeld in de derde klasse zijn meldingsplichtig.
Deze melding moet voor de aanvang van de exploitatie worden gedaan aan
het college van burgemeester en schepenen." In deze klasse zijn onder
andere de lozingen van normaal huisafvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in de kunstmatige afvoerwegen opgenomen." Aanvankelijk
waren ook lozingen van normaal huisafvalwater uit woningen op de
openbare riolen in de derde klasse ingedeeld. Deze lozingen zijn echter
uit de indelingslijst gescbrapt en daarmee is de meldingsplicht komen te
vervallen."

26

Art. 4, § 2 MVO jo. art. 2, § 1 en § 2 Vlarem I. Zie over de meldingsplichtige inrichtingen:
K. Deketelaere, Milieuvergunningen
milieudiensten inhet Vlaamse Gewest, Brugge 1991,
biz. 75.

27

Hieronder valt niet alleen afvalwater afkomstig van sanitaire installaties, keukens en het
reinigen van gebouwen, maar ook afvalwater uit fabrieken waarin minder dan zeven personen
werkzaam zijn voor zover dit niet schadelijk is voor de riolering en/of voor de normale
werking van een rioolwaterzuiveringsstation
en/of voor het ontvangend oppervlaktewater.
Tenslotte vallen ook fok- en landbouwinrichtingen
waar een gering aantal dieren wordt
gehouden onder deze categorie. Bij een gering aantal dieren gaat het bijvoorbeeldom
minder
dan 25 gespeende varkens of minder dan driehonderd stuks pluimvee (art. 1, § 12 Vlarem
I).

28

Ziehierover:
Milieu en Bedrijf1992, nr. 15, R. de Baere, Aanpassing van Vlarem I: ruimte
voor verbetering, Terzake 1992, nr. 8, biz. 25. Volgens de Pue c.s. moeten deze lozingen
wei voldoen aan de voorschriften van Vlarem II, i.c. opgenomen in de art. 41 en 294 Vlarem
II. Zie: E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers,
a.w. 1994, biz. 164. Dit lijkt mij
onverenigbaar met het uitgangspunt dat Vlarem II slechts betrekking heeft op de in Vlarem
I als hinderlijk ingedeelde inrichtingen.
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Voor inrichtingen ingedeeld in de tweede en de eerste klasse geldt een
vergunningplicht. 29 Onder de inrichtingen van de tweede klasse vallen
bijvoorbeeld lozingen van ander afvalwater dan normaal huisafvalwater
in de openbare riolen, gewone oppervlaktewateren en kunstmatige afvoerwegen." Ret college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de
vergunningverlening aan inrichtingen in deze klasse.
Wanneer sprake is van bijvoorbeeld de lozing van gevaarlijke stof(fen)
of van koelwater geldt de vergunningplicht in de hoogste klasse (klasse
1).31 Voor deze klasse is de bestendige deputatie bevoegd bestuursor-

gaan."
Inde indelingslijst van Vlarem I zijn naast handelingen die het oppervlaktewater kunnen verontreinigen tevens handelingen opgenomen die de directe
verontreiniging van grondwater tot gevolg kunnen hebben. 33 Ret gaat hierbij om de directe lozing van gevaarlijke stoffen. Afuankelijk van de hoeveelheid stoffen die wordt geloosd is sprake van indeling in de eerste of tweede
klasse." Ret gaat hier dus steeds om vergunningplichtige handelingen.
Voor het overige vindt grondwaterbescherming voor een belangrijk deel
plaats via maatregelen gericht op het voorkomen en beperken van het
inbrengen van stoffen in de bodem. Deze komen aan de orde in paragraaf
6.2, waar nader zal worden ingegaan op bescherming van de oppervlaktewa-

29

Art. 4 MVD jo. art. 5, § 1 Vlarem 1. Zie over de vergunningplicht: K. Deketelaere, a.w.
1991, biz. 79.
30 Dit betreft afvalwater uit fabrieken met meer dan zeven personen en fok- en landbouwinrichtingen vanaf een bepaald aantal dieren. Daarnaast valt binnen deze categorie de lozing van
afvalwater uit ziekenhuizen, klinieken en andere inrichtingen waarbinnen besmettelijke ziekten
worden behandeld (art. 1, § 13 Vlarem I).
31 Welke afvalstoffen als gevaarlijke stoffen worden aangemerkt, is aangegeven in bijlage 2C
bij Vlarem I. In het Commissievoorstel en het voorontwerp wordt specifiek ingegaan op
de lozing van gevaarlijke stoffen. Daarin wordt bepaald dat de Vlaamse regering een lijst
van stoffen kan opsteUenwaarvoor maatregelen worden genomen om lozingen te verminderen
of te beeindigen (art. 15 Commissievoorstel, art. 16 voorontwerp).
32 De bestendigedeputatie is sinds enige tijd ook bevoegd tot vergunningveriening aan inrichtingen van openbare besturen of een door hen opgerichte instelling, ongeacht de klasse waartoe
de inrichting behoort. De Vlaamse regering is nog uitsluitend bevoegd voorvergunningverleDingaan verplaatsbare inrichtingen. Art. 45 en 46 van het Programmadecreet tot wijziging
van art. 9, § 1 en 2 en toevoeging van art. 15bis MVD. Zie: Milieurecht info, extra editie
februari 1994, biz. 8.
33 Onder 'grondwater' wordt begrepen: al het water dat zich onder het bodemoppervlak bevindt
in de verzadigde zone en dat direct in contact staat met bodem en ondergrond. Art. 1, lid
25 Vlarem 1.
34 Zie: E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 176, L. van Geystelen,
Milieuvergunningen, Diegem 1993, biz. 20.
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ter- en grondwaterkwaliteit door rniddel van bodembeschermende maatregelen.
Zowel op de hierboven behandelde meldingsplichtige- als vergunningplichtige inrichtingen zijn algemene en sectoriele (sectorale) voorwaarden van
toepassing." De grondslag voor deze voorwaarden is opgenomen in art.
20 MVD. In uitvoering van deze bepaling heeft de Vlaamse regering het
besluit Vlarem II opgesteld." De bepalingen van dit besluit zijn van
toepassing op de ingevolge Vlarem I als hinderlijk ingedeelde inrichtingen.
De algemene voorwaarden in Vlarem II bevatten voor een deel
milieukwaliteitseisen voor drinkwater, water bestemd voor menselijke
consumptie, vis water en zwemwater, alsmede de basiskwaliteitseisen voor
oppervlaktewater." Daarnaast zijn ook kwaliteitseisen voor grondwater
en bodem opgenomen."
Behalve effectgerichte normen zijn in Vlarem II verschillende categorieen
brongerichte normen opgenomen. Hieronder vallen onder andere de
algemene lozingsvoorwaarden voor ernissies in oppervlaktewateren. Deze
voorwaarden zijn voor een groot deel afkomstig uit een in 1976 vastgesteld
Koninklijk besluit. 39 In Vlarem II is daaraan nog een zesde categorie
toegevoegd. De categorieen normen betreffen de:
1.
2.

35
36

37
38

39
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lozing van normaal huisafvaIwater in de gewone oppervlaktewateren of
in kunstmatige afvoerwegen voor regenwater
lozing van normaal huisafvaIwater in openbare riolen

Zie voor een overzicht: M. Deketelaere, Vlarem II in vogelvucht, in: C. Billiet (red.),
Recente ontwiklcelingen inzake milieuvergunningen,
Brugge 1993, biz. 21 e.v.
Besluit van de Vlaamse regering van 7 januari 1992 houdende vaststelling van het Vlaams
reglement inzake milieuvoorwaarden
voor binderlijke inrichtingenen Besluit van de Vlaamse
regering van 31 juli 1992 tot wijzigingvan het Besluitvan 7 januari 1992, B.S. 14 december
1992.
Deze milieukwaliteitseisen
zijn hoofdzakelijk overgenomen uit bestaande besluiten. Zie
hierover hoofdstuk 6.
Deze gelden alJeen voor ingedeelde hinderlijke iruichtingen. Zoals in hoofdstuk 6 is besproken
biedt de Vlaamse regelgeving momenteel geen basis voor algemene milieukwaliteitseisen
voor grondwater en bodem. Als grondwaterkwaliteitseisen
zijn de kwaliteitseisen
voor
oppervlaktewater
dat bestemd is voor drinkwater van overeenkomstige toepassing verklaard
(art. 70). Bij de bodemkwaliteitseisengaat
het om kwaliteitseisen voor bepaalde stoff en voor
terreinen met een daarbij aangeduide functie, bijvoorbeeld niet agrarische ecosystemen (art.
69, § 2).
Zie voor de vindplaats

van dit besluit noot 14 van dit hoofdstuk.
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3.

4.
5.
6.

lozing van ander afvaIwater dan normaal huisafvaIwater, dat geen
gevaarlijke stoffen bevat, in de gewone oppervlak:tewaterenof in de kunstrnatige afvoerwegen voor regenwater
lozing van ander afvaIwater dan normaaI huisafvaIwater, dat geen
gevaarlijke stoffen bevat, in de openbare rio len
lozing van koelwater in de gewone oppervlaktewateren
lozing van ander afvaIwater dan normaal huisafvaIwater dat een of meer
gevaarlijke stoffen bevat. 40

Ook ten aanzien van de bescherming van grondwater zijn voorwaarden
opgenomen. Deze betreffen met name het in het grondwater brengen van
gevaarlijke stoffen."
Naast de algemene voorwaarden kunnen tevens per bedrijfssector of subsector zogenaamde sectoriele voorwaarden worden vastgesteld.? In
inmiddels vastgestelde sectoriele voorwaarden zijn de in paragraaf 3.2.2
van hoofdstuk 6 behandelde EG-kaderrichtlijn en een groot aantal
dochterrichtlijnen uitgewerkt. Ook hier heeft Vlarem II deels al bestaande
voorwaarden voor bedrijfssectoren overgenomen. Sommige zijn aangevuld
of strenger dan op basis van de bestaande emissienormen in Koninklijke
besluiten het geval was. Andere wijken in minder strenge zin af." De
sectomormen kunnen de algemene normen aanvullen en daarvan slechts
in strengere zin afwijken. Uitzondering op deze regel vormt de situatie
waarin geen enkel gecommercialiseerd zuiveringsprocede toelaat om voor
de betrokken sector of subsector de opgelegde algemene voorwaarden na
te leven.
Sinds de wijziging van het MVD als gevolg van het Programmadecreet
kunnen de algemene en sectoriele voorwaarden tevens bepalingen bevatten
die de toelaatbaarheid van inrichtingen in bepaalde gebieden beperken of
verbieden." Vlarem II bevat enkele van deze bepalingen." Van belang

40

Artike1en 41 tot en met 48 van Vlarem II. Zie: M. Dekete1aere, a.w. 1993, biz. 29, E.
de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, bIz. 164, L. van Geystelen, a.w. 1993, biz.
41 tIm 43.

41
42

43
44
45

E. dePue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 176.
Zie: De milieuwetgeving in Vlaanderen inzake oppervlaktewateren, grondwater en drinkwater,
een stand van zaken, Water or. 50 jan'/febr. 1990, bIz. 13, L. Geystelen, a.w. 1993, biz.
43 tIm 44, E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, bIz. 164 tIm 165.
E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 165.
Wijziging van art. 20 MVD als gevolg van art. 49 van het Programmadecreet van 22
december 1993, B.S. 29 december 1993.
Deze waren daarin reeds opgenomen voordat art. 20 MVD daartoe een grondslag bood.
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is dat deze bepalingen verder kunnen gaan dan de bestemmingsvoorschriften
die in plannen van aanleg zijn opgenomen."
Bij de afwegingen in het leader van de vergunningveriening spelen naast
de aigemene en sectoriele voorwaarden ook andere bepalingen een rol. Art.
20 MVD bepaalt immers dat de algemene en sectoriele voorwaarden moeten
worden toegepast onverminderd de wetteIijke, decretale en reglementaire
bevoegdheden. Vekeman wijst in dit verband op de rol van plannen van
aanleg bij de milieuvergunningveriening. Gelet op de verordenende kracht
van deze plannen moeten de planvoorschriften ook bij het beoordelen van
aanvragen om een milieuvergunning worden toegepast. 47 WeI moet de
afweging ten aanzien van een milieuvergunningaanvraag binnen het wettelijk
kader bIijven. Dit betekent dat bij weigering van de vergunning weliswaar
stedebouwkundige argumenten doorsiaggevend kunnen zijn, maar uitsluitend
voorzover deze uit de verordenende bepalingen voortvloeien." Bij een
decreet van 23 juni 1993 is in de Stedebouwwet uitdrukkelijk de mogelijkheid geopend om in een aantal gevallen bij de beslissing op een milieuvergunningaanvraag van de bepalingen van (ontwerp-)gewestplannen af te
wijken." Deze mogelijkbeid bestaat in geval van:
1.
2.

het hernieuwen van de milieuvergunning;
het veranderen van de exploitatievan een hinderlijk bed.rijf wanneer daartoe
een milieuvergunning is vereist, en met leidt tot strijd met art. 79
Stedebouwwet.so

Bij de afwijkingsbevoegdheid geidt ais randvoorwaarde dat de goede
ruimtelijke ordening niet wordt geschaad, hetgeen moet blijken uit de
motivering van de beslissing. De VIaamse regering heeft op basis van het
decreet de bevoegdheid tot aanwijzing van gebieden waarbinnen de
afwijkingsmogelijkbeden niet, of slechts ten dele, mogen worden toegepast.

46

Milieurecht info, extra editie februari 1994, biz. II. Zie over de stedebouwkundige
voorschriften paragraaf 7.3.2.1 van hoofdstuk 5.
47 R. Vekeman, De coordinatie van de milieuvergunningen de stedebouwkundigevergunningen
in het Vlaamse Gewest, in: L. Lavrysen (red.) Milieurecht, recente ontwikkelingen deel
2, Brussel 1989, bIz. 38l.
48 R. Vekeman, a.w. 1989, biz. 382.
49 Decreet van 23 juni 1993 houdende aanvulling van artikel88 van de Wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, B.S. 12 augustus
1993. Zie over het decreet: R. Vekeman, De recente wijzigingen van de Stedebouwwet,
TGEM 1994, nT. I, biz. 23 e.v.
50 Zie over art. 79 ook par. 6.3.2 van dit hoofdstuk.
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Hiertoe is inmiddels een uitvoeringsbesluit vastgesteld." Daarin zijn de
afwijkingsmogelijkbeden in artikel 1 uitgesloten voor gebieden die in de
(ontwerp)gewestplannen zijn bestemd tot groengebied (natuurgebied,
natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat), overstromingsgebied of bosgebied met ecologische waarde. Het betreft hier dus
gebieden die in het leader van dit onderzoek van belang kunnen zijn.
Daamaast is afwijking van het (ontwerp)gewestplan eveneens uitgesloten
voor gevallen waarin het een inrichting betreft waarvoor bij de aanvraag
een MER of een veiligheidsrapport moet worden overgelegd."
Met het decreet en het daarbij behorende uitvoeringsbesluit wordt dus
nog eens geaccentueerd dat het gewestplan een belangrijke stempel drukt
op de afweging in het kader van de milieuvergunningverlening. Aan het
decreet zit een opvallend aspect. In paragraaf 7.3.2.2 van hoofdstuk 5 is
erop gewezen dat door een wijziging van de Stedebouwwet als gevolg van
het Programmadecreet, de verbindende kracht van onrwerp-gewestplannen
is vervallen. De decreetgever heeft de rechtsgevolgen van het ontwerp-plan
kennelijk weI in stand willen laten bij de beoordeling van milieuvergunningaanvragen.
De algemene en sectoriele milieuvoorwaarden en de algemeen verbindende
voorschriften die in het voorgaande zijn besproken, staan niet in de weg
aan de mogelijkbeid tot het opleggen van bijzondere vergunningvoorwaarden
(vergunningvoorschriften)." Deze mogen in beginsel niet in minder strenge
afwijken van algemene en sectorale voorwaarden. De bevoegde Gemeenschapsminister kan in individuele gevallen echter afwijking van algemene
en sectoriele voorwaarden toestaan, indien dit om technische redenen
noodzakelijk is. 54
Op basis van art. 20 MVD en art. 43, § 1 Vlarem I kunnen bijzondere
voorwaarden aan de vergunning worden verbonden met het oog op de
bescherming van de mens en bet leefmilieu. Deze voorwaarden kunnen,

51

52

53

54

Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 23 juni 1993 houdende
aanvulling met een artikel 88 van de Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedebouw, B.S. 27 januari 1994.
Het is van belang dat het verbod op afwijking van het gewestplan bij milieuvergunningverlening Diet geldt voor het houden van dieren, voor landbouwdoeleinden
met de
bijbehorende installaties en opslagplaatsen.
Bijzondere vergunningvoorwaarden
moeten strenger zijn dan de in Vlarem II bepaalde
emissienormen indien de kwaliteitseisen niet kunnen worden gehaald met toepassing van
de in het reglement vastgestelde emissiegrenswaarden.
Zie over de afwijkingsmogelijkbeden
en de daarbij van toepassing zijnde randvoorwaarden:
M. Deketelaere, a.w. 1993, biz. 25.
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evenals onder het voonnalige sectoraie stelsel, nog steeds heel specifiek
betrekking hebben op bijvoorbeeld de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit. Daarbij heeft het opleggen van bijzondere voorwaarden als
doel om rekening te houden met de lokale waterkwaliteit die, indien aileen
de sectoriele nonnen zouden worden toegepast, in gevaar zou kunnen komen
door de cumulatieve invloed met andere bronnen of door het beperkte debiet
(draagvennogen) van de waterloop waarin geloosd wordt. Bij lozingen op
oppervlaktewateren dient de overheid rekening te houden met de beleidsdoelstellingen in het AWP-l en met de noodzaak om de nonnaie werking van
industrieen en de inpassing van nieuwe industrieen toe te laten. Bij de lozing
in de riolering worden onder andere voorschriften gesteld met het oog op
de goede werking van de pomp- en zuiveringsinstallaties evenals met het
oog op het voorkomen dat het oppervlaktewater waarin het rioolwater wordt
geloosd sterk kan worden verontreinigd. ss
Met de invoering van het criterium 'bescherming van mens en
leefmilieu' zijn de beschermingsmogelijkheden door middel van vergunningvoorwaarden ten opzichte van de voorheen bestaande sectorale stelsels
aanzienlijk verruimd. Deze verruiming betekent dat niet alleen gebruiksbelangen, maar ook de ecologische waarden beschennd kunnen worden.
Daarbij wordt niet meer uitsluitend naar een onderdeel, zoals oppervlaktewaterkwaliteit gekeken, maar ook naar samenhangen met andere onderdelen
bijvoorbeeld de grondwaterkwaliteit. De samenhangen tussen verschillende
kwaliteitsaspecten van het waterhuishoudkundig systeem, alsmede de relatie
met de relevante omgeving, kan daannee beter tot uitdrukking worden gebracht. Deze integrale afweging vonnt een belangrijk element van de
vergunningverlening op basis van het MVD en Vlarem I. De betekenis van
deze ontwikkeling komt nader aan de orde in paragraaf 5.

3.2.2

Procedurele waarborgenbij meldingen enmilieuvergunningverlening
op grond van MVD en Vlarem I

In de voorgaande deelparagraaf is de klassering van hinderlijke inrichtingen
behandeld. Deze indeling heeft consequenties voor de zwaarte van de

55
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Zie over de aspecten waarmee bij vergunningverlening voor lozingen in oppervlaktewateren
en openbare riolen rekening moet worden gehouden: E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers,
a.w. 1994, biz. 165 tIm 166. 10 het Commissievoorstel en het voorontwerp wordt in
aanvulling op het huidige recht bepaald dat bij het opstellen van de vergunningvoorschrifien
door het vergunningverlenende bestuursorgaan rekening moet worden gehouden met de vraag
of het gaat om lozing in oppervlaktewater, een waterzuiveringssysteem of een openbare
riolering (art. 8, § 3 Commissievoorstel en art. 9, § 3 voorontwerp).
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procedure die moet worden gevolgd bij aanvang of wijziging van de
exploitatie van een inrichting."
Voor inrichtingen die zijn ingedeeld in de derde klasse is de procedure
eenvoudig van opzet." Voordat met de (verandering in de) exploitatie
van de inrichting wordt begonnen moet dit worden gemeld aan het college
van burgemeester en schepenen." Belangrijk vanuit milieuoogpunt is dat
in de melding de aard en de technische kenmerken van de inrichting moeten
worden aangegeven." Hoewel de meldingsplichtige inrichtingen niet de
meest schadelijke inrichtingen betreffen, kunnen deze wel overlast voor
derden veroorzaken en een bedreiging voor het milieu vormen. Er zijn
echter geen inspraak- en beroepsmogelijkbeden voor derden om iets tegen
een meldingsplichtige inrichting te ondememen. WeI kunnen zij zich op
de hoogte stellen van de melding, waarvan op het gemeentehuis een register
wordt bijgehouden. Een ieder kan inzage krijgen in deze gegevens zonder
dat daartoe een belang behoeft te worden aangetoond."
Voor de (verandering van de) exploitatie van inrichtingen die in de eerste
en tweede klasse zijn ingedeeld, geldt een vergunningplicht. 61 De aanvraag
van een vergunning vindt plaats door middel van een aanvraagformulier.
In een aantal gevallen moet daarbij een milieu-effectrapport worden
overgelegd. Inhoofdstuk 9 van dit onderzoek zal op deze m.e.r. -plicht nader
worden ingegaan.
In art. 5, § 2 van Vlarem I is een lijst van gegevens opgenomen die
bij de aanvraag moeten worden verstrekt. Afhankelijk van de inrichting
waarvoor de vergunning wordt aangevraagd kunnen dit voor een deel
gegevens betreffen die vanuit waterhuishoudkundig perspectief van belang

56

57
58

59
60
61

Zie voor een overzicht: K. Deketelaere, Het Milieuvergunningsdecreet en het Vlarem: eind
goed al goed of het begin van een nieuwe lijdensweg, TGEM 1991, nr 4/5, biz. 209 e. v.,
evenals K. Deketelaere, De Vlaarnse milieuvergunning, MenR 1994, m. 2, biz. 48 e.v.
Art. 2 tot en met 4 Vlarem I.
De melding moet plaatsvinden door middel van een meldingsformulier. Voor imichtingen
die onlosmakelijk zijn verbonden met een woonfunctie van onroerend goed, dat ook
hoofdzakelijk voor bewoning wordt gebruikt, is een vereenvoudigde meldingsprocedure van
toepassing. zie K. Deketelaere, a.w. 1994, biz. 49.
Zie over de overige inhoudelijke eisen aan de melding: L. van Geystelen, a. w. 1993, biz.
21, K. Deketelaere, a.w. 1994, biz. 50.
Art. 4, § 1 jo. art. 32 Vlarem I.
Vergunningplichtigzijn echter uitsluitend de wijzigingen waarbij indeling van de inrichting
in een hogere Idasse, dan wei een toevoeging aan de indelingslijst plaatsvindt. Voor overige
wijzigingen geldt een meldingsplicht. Aan de hand van de melding wordt beoordeeld of een
bijkomend risico voor mens ofleefmilieu optreedt in welke gevallen alsnog de vergunningplicht geldt. Zie: K. Deketelaere, a.w. 1994, biz. 50
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zijn. Bij afvalwaterlozingen moeten bijvoorbeeld gegevens omtrent de
hoeveelheid afvalwater en de bestemming daarvan worden verstrekt. Daarbij
moeten tevens de maatregelen worden aangegeven ter voorkoming van
hinder door bodem- en waterverontreiniging evenals maatregelen ter
voorkoming en beperking van het gevaar van de inrichting voor mens en
leefmilieu. Het moge duidelijk zijn dat deze gegevens zowel voor het
bevoegde bestuursorgaan als voor natuurlijke- en rechtspersonen van groot
belang zijn om een inschatting te kunnen maken van de nadelige milieueffecten van een inrichting.
Wanneer de aanvraag is ingediend heeft het vergunningverlenende
bestuursorgaan veertien dagen de tijd om aan de aanvrager kenbaar te maken
of de aanvraag volledig en ontvankelijk is.62 Bij onvolledigheid wordt de
aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen." Het
moment van ontvankelijkverklaring is van belang aangezien vanaf dat
moment de termijnen voor de procedure gaan lopen."
Naar aanieiding van de aanvraag wordt aan een aantal instanties advies
gevraagd.f Deze adviezen moeten worden aangemerkt als milieuinformatie in de zin van art. 33, § 1 Vlarem I, het Decreet openbaarheid
van bestuursdocumenten (en de recente Wet openbaarheid), en zijn derhalve
openbaar." Naast de advisering wordt, ongeacht de klasse waarin een
vergunningplichtige inrichting is ingedeeld, een openbaar onderzoek
gehouden." Dit begint met de terinzagelegging van de aanvraag en bijlagen

62
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64
65

66
67
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An. 9, § 5 MVD. Het uitblijven van een bericht betekent dat sprake is van een volledige
en ontvankelijke aanvraag, mits ook de dossiertaks is betaald.
An. 9, § 5 MVD en an. 34 tim 36 Vlarem I.
An. 9, § 6 MVD.
Art. 13 en 14 MVD en an. 20 Vlarem I. Bij aanvragen om een vergunning voor inrichting
eerste klasse wordt het college van burgemeester en schepenen in de gelegenheid gesteld
advies uit te brengen. Ditadvies wordt ter hand gesteld aan de provinciale rnilieuvergunningscomrnissie die advies uitbrengt aan de bestendige deputatie. Zie voor de inhoudelijke
bepalingen ten aanzien van deze adviezen: L. van Geystelen, a.w. 1993, biz. 34. Wat betreft
de rnilieuvergunningscomrnissiesis van belang dat deelname van natuur- en milieuverenigingen
met een raadgevende stem aan deze adviescomrnissies uitdrukkelijkis afwezen. Zie hierover:
Commentaar op an. 13 MVD, in: D. Lindemans (red.), Anikelsgewijscommentaar op MVD
en Vlarem I, losbladige editie, Brugge, biz. 1848/5.
Vlaamse Raad, Vragen en antwoorden, 1992-1993, 19 april 1993, biz. 519 tIm 520, vraag
nr. 104. Besproken in TMR 1993, nr 4, biz. 4.
An. II, § 1 MVD alsmede de an. 34,2°,35,2°,36,2°
Vlarem I. Opgemerkt moet worden
dat wat het verplichte openbaar onderzoek betreft in an. 15 en 16 MVD twee uitzonderingen
worden gemaakt. In de eerste plaats wanneer het gaat om een tijdelijke inrichting en in de
tweede plaats wanneer het gaat om inrichtingen die na hun inbedrijfstelling door wijziging
van de indelingslijst vergunningplichtig worden. Bovendien wordt bij verplaatsbare
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door de burgemeester gedurende een periode van dertig dagen. Gelijktijdig
wordt een kennisgeving van de aanvraag aangeplakt op de plaats van
exploitatie en de plaatsen van bekendmaking van officiele berichten. In
de kennisgeving wordt onder andere aangegeven waar de aanvraag kan
worden ingezien. Bovendien wordt daarin uitdrukkelijk gewezen op de
mogelijkheid om gedurende dertig dagen schriftelijk bezwaren en opmerkingen te richten aan het college van burgemeester en schepenen."
Voor aanvragen die betrekking hebben op een inrichting uit de eerste
klasse geldt een ruimer openbaar onderzoek. In de eerste plaats moet een
schriftelijke kennisgeving naar gebruikers en eigenaren binnen een straal
van 100 meter van de geplande inrichting uitgaan. Ook moet aan een aantal
instanties een kennisgeving worden gestuurd, waaronder de openbare
besturen die zijn belast met het beheer van een waterloop binnen de straal
van 100 meter. Van de aanvraag moet bovendien worden kennis gegeven
in minimaal twee dag- of weekbladen, waarvan een met een regionaal
karakter .69
Tenslotte bestaat de verplichting om in het kader van het openbaar
onderzoek over een aanvraag voor een klasse-1 inrichting tenminste een
informatievergadering te houden, voor zover bij de aanvraag een milieueffectrapport moet worden overgelegd.?? De informatievergadering is
openbaar. Hoewel de verplichting tot het houden van een informatievergadering uitsluitend voor deze klasse geldt, kan het college van burgemeester
en schepenen ook voor andere inrichtingen uit zowel de eerste als de tweede
klasse een informatievergadering organiseren."
Gelet op de in hoofdstuk 3 van dit onderzoek geformuleerde procedurele
waarborgen, zijn verschillende elementen uit het openbaar onderzoek
relevant. Ten eerste kan erop worden gewezen dat uitsluitend bij klasse-1
inrichtingen wordt voorzien in de bekendmaking in dag- of weekbladen.
Juist deze wijze van bekendmaking is voor het op de hoogte stellen van
natuurlijke- en rechtspersonen omtrent de voorgenomen activiteit van belang,
veel meer dan aanplakking op de plaats van exploitatie en officiele
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inrichtingen waarvoor de Vlaamse regering bevoegd is, evenmin een openbaar onderzoek
gehouden. Zie art. l Sbis, § 2 ingevoegd als gevolg van het Programmadecreet.
Art. 17, § I en § 2 Vlarem 1. Bezwaren kunnen ook mondeling worden medegedeeld aan
een daartoe aangewezen ambtenaar. Deze maakt hierover procesverbaal op.
Art. 17. § 3 Vlarem I.
Art. 11. § 2 MVD en art. 18 Vlarem I. De aanvrager, de adviesverlenende overheidsorganen
en de voorzitter van de milieuvergunningscommissie
worden schriftelijk uitgenodigd voor
de informatievergadering
en kunnen tijdens de vergadering een toelichting geven.
Art. 11, § 2 MVD en art. 18. § I Vlarem I.
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bekendmakingsplaatsen. Dit geldt niet alleen voor natuurlijke- enrechtspersonen in eigen land, maar ook in het buitenland. Zij zullen eerder via dagof weekbladen dan via aanplakking op de plaats zelf kunnen worden bereikt.
Overigens moet wel worden aangetekend dat bekendmaking in dag- of
weekbladen uitsluitend binnenlandse bladen betreft. Buitenlandse natuurlijkeen rechtspersonen verkeren wat dat betreft steeds in een nadeliger positie.
Vanuit het oogpunt van procedurele waarborgen is in de tweede plaats
belangrijk dat de aanvraag ter inzage ligt en dat iedereen daaromtrent
opmerkingen en bezwaren kan indienen. Inmiddels is duidelijk geworden
dat deze mogelijkheid ook openstaat voor buitenlandse milieugroepen. De
Vogel- en natuurwerkgroep Zundert (aangesloten bij de Stichting Brabantse
milieufederatie; een Nederlandse milieuorganisatie) heeft in een milieuvergunningprocedure gebruik gemaakt van deze bezwaarmogelijkheid. De
bezwaren hadden in dat geval betrekking op de grensoverschrijdende effecten
van een inrichting." De werkgroep werd door de bestendige deputatie
(het ging in concreto om een klasse-l inrichting) ontvankelijk verklaard
in haar bezwaren.
Nadat in de milieuvergunningprocedure het openbaar onderzoek is afgerond
en de adviezen zijn uitgebracht, volgt een beslissing op de aanvraag. Bij
klasse-2 inrichtingen moet deze beslissing binnen drie maanden na de
aanvraag worden genomen. Bij klasse-l inrichtingen bedraagt de termijn
vier maanden." Overschrijding van deze termijn betekent een weigering
van de vergunning."
De beslissing op de aanvraag moet worden gemotiveerd. Hierbij moet
uitdrukkelijk worden ingegaan op de adviezen en bezwaren. Bovendien
moeten de redenen waarom de vergunning wordt verleend duidelijk blijken
uit de beslissing." Door middel van aanplakking op de plaats van
exploitatie en de plaatsen voor officiele berichten, alsmede de terinzageleg-
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Het ging daarbij om een inrichting voor de exploitatie van 50.000 leghanen, 100 runderen
en mestopslag. De werkgroep stelde in het bezwaarschrift dat grensoverschrijdende vervuiling
door ammoniak zou kunnen oplreden. Zie over deze zaak: A. de Weert, Ontvankelijk of
niet? Een rechtsvergelijkend
onderzoek naar de ontvankelijkheid
van rnilieugroeperingen
in binnen-en buitenland, Afstudeerscriptie
KUB, Tilburg 1994, biz. 97.
Art. 9, § 2 en § 3 alsmede art. 35, vierde lid 4 onder b. en art. 36, vierde lid, onder b.
Vlarem I. De termijn kan worden verlengd met 2 maanden wanneer het een inrichting eerste
klasse betreft en anderhalve maand wanneer het een inrichting tweede klasse betreft. De
beslissing om 101 verlenging van de termijn over te gaan moet gemotiveerd worden gegeven.
Zie art. 10 MVD en art. 35, vierde lid onder a. en art. 36, vierde lid onder a. Vlarem I.
Art. 10 MVD.
Art. 17 MVD en art. 30 Vlarem I.
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ging bij de gemeente gedurende dertig dagen, wordt de beslissing bekendgemaakt." Binnen de termijn van dertig dagen kan beroep worden aangetekend. Dit beroepsrecht geldt zowel ten aanzien van tweede klasse
inrichtingen (beroep op de bestendige deputatie) als voor eerste klasse
inrichtingen (beroep op de gemeenschapsminister)."
De beroepsgerechtigden zijn ingedeeld in vier categorieen:"
1.
2.
3.

aanvrager
gouverneur van de provincie waarin percelen van de inrichting zijn gelegen
adviesverlenende overheidsorganen

4.

elke natuurlijke en rechtspersoon die tengevolge van de vestiging en de
exploitatie van de inrichting rechtstreeks hinder kan ondervinden, alsook
elke rechtspersoon die zich de bescherming tot doel heeft gesteld van het
leefmilieu dat door deze hinder kan worden getroffen.

Met name deze laatste categorie beroepsgerechtigden is interessant,
aangezien het hierbij gaat om natuurlijke- en rechtspersonen die als derden
moeten worden beschouwd. Omtrent de invoeging van deze categorie
belanghebbenden heeft een uitvoerige discussie plaatsgevonden, die zich
toespitste op het beroepsrecht van milieuorganisaties. 79 Bij de discussie
speelde op de achtergrond de erkenning van het recht van milieuorganisaties
om, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, annulatieberoep op de
Raad van State in te stellen. In paragraaf7.3.2.2 van hoofdstuk 5 is daaraan
reeds aandacht besteed. Gelet op deze ontwikkelingen werd het wenselijk
geacht om voor deze organisaties tevens mogelijkheden tot het instellen
van administratief beroep te openen. Centrale vraag bij het beroepsrecht
voor milieuorganisaties was, of dit recht aan alle milieuorganisaties of
slechts aan bepaalde categorieen organisaties zou moeten worden toegekend.
De beantwoording van deze vraag was met name relevant in verband met
het vereiste dat 'rechtstreeks hinder' van de inrichting zou moeten worden
ondervonden.
Van de zijde van de Gemeenschapsminister werd, naar aanleiding van
vragen in de Vlaamse raad, het volgende opgemerkt:

76
77
78
79

Art. 31 en 32 Vlarem I.
Art. 23, § 1, § 2 en § 3 alsmede art. 49, § I respectievelijk art. 51, § 1 Ylarem I.
An. 24, § 1 MYD, art. 49, § I en art. 51, § I Ylarem I.
Zie over de discussie: M. Denys, P. Flamey, B. Schafer, J. Ghysels, E. Empereur, Y.
Janssens, De milieuvergunning in het Ylaamse gewest, Antwerpen 1991, biz. 157 e.v.
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'In par. 1 sub 5 van artikel 24 heeft elk woord zijn betekenis en kan als voigt
worden geinterpreteerd. Elke milieuvereniging die in haar maatschappelijke
doelsteUingen rechtstreeks wordt getroffen en als leden natuurlijke personen
heeft die door de hinder kunnen worden getroffen, worden hier geviseerd. Een
zogenaamde koepelorganisatie die aileen andere verenigingen als leden heeft
komt derhalve niet in aanmerking. Een nationaal, gewestelijk, of provinciaal
georganiseerde vereniging, die fysische personen als leden heeft uit de omgeving
van een inrichting komt daarentegen wei in aanmerking"."

Door milieuorganisaties kan dus beroep worden ingesteId, mits sprake is
van rechtspersoonlijkheid (in Vlaanderen zal deze rechtspersoon vrijwel
altijd de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk moeten hebben).
Bovendien moet deze rechtspersoon rechtstreeks hinder ondervinden van
de inrichting. Dit kunnen verenigingen zijn die zelf rechtstreeks hinder
ondervinden (bijvoorbeeld wanneer de organisatie zelf een gebied in
eigendom heeft), maar daarnaast kan het gaan om lokale, provinciaIe,
Gewestelijke en nationale milieuverenigingen die de bescherming van een
bepaald gebied als statutaire doe Istelling hebben en door de aantasting van
het gebied in het door hen behartigde belang worden getroffen. Voor nietlokale verenigingen geldt in die gevallen als aanvullende eis dat de
vereniging leden moet hebben die in de omgeving van de inrichting wonen
of werken. Dit laatste criterium moet ruirn worden geinterpreteerd.
Opmerking verdient tenslotte dat koepelorganisaties steeds van het
beroepsrecht zijn uitgesloten."
Zoals uit de omschrijving van de categorie derde-belanghebbenden blijkt,
hebben ook natuurlijke personen een beroepsrecht. Evenals rechtspersonen
moeten zij rechtstreeks hinder ondervinden van de vestiging dan wel de
exploitatie van de inrichting. Dit betekent dus dat het beroepsrecht niet voor
iedere derde openstaat maar uitsluitend voor degene die daarbij, vanwege
de te verwachten rechtstreekse hinder, een belang heeft.
Het is interessant om te bezien of ook Nederlandse belanghebbende
natuurlijke- en rechtspersonen over een beroepsrecht beschikken. Voor het
beroepsrecht voor Nederiandse milieuorganisaties kan worden verwezen
naar de in het voorgaande reeds genoemde Vogel- en natuurwerkgroep
Zundert. Evenals in de bezwaarschriftprocedure is deze milieugroep
(vereniging met volledige rechtsbevoegdheid) door de Gemeenschapsminis-

80 Handelingen Of. 43, Vlaamse Raad d.d. 28 juni 1985, biz. 1419.
81 Vgl. A. de Ween, a.w. 1994, biz. 40 e.v.
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ter, op basis van art. 24, § 1, 5° Vlarem I, ontvankelijk verklaard in haar
beroep. Deze bepaling is daarmee dus niet alleen van toepassing op Vlaamse
milieuorganisaties maar ook op Nederlandse organisaties.
Aangenomen kan worden dat ook Nederlandse natuurlijke personen
die rechtstreeks hinder ondervinden tot de procedure zullen worden
toegelaten. De ontvankelijkheid van de Nederlandse milieugroep in het
beroep op de Gemeenschapsminister is een uitwerking van het beginsel
van gelijke rechtstoegang. Voor de bespreking van dit beginsel wordt
verwezen naar paragraaf 5 van hoofdstuk 3. Van belang is tevens dat het
beroep van de werkgroep door de Gemeenschapsminister gegrond is
verklaard."
Het MVD en Vlarem I bevatten voor het administratiefberoep uitdrukkelijk
beslistermijnen. Voor de bestendige deputatie bedraagt deze termijn vier
maanden en voor de Gemeenschapsminister vijf maanden." Wanneer niet
tijdig op het ingestelde beroep wordt beslist, wordt de vergunning blijkens
de betreffende bepalingen geacht te zijn verleend voor een termijn van
twintig jaar!"
Inmiddels is in een arrest van de Afdeling Administratie van de Raad
van State (BVBA Garage Weyten en Zoon van 16 december 1993)
uitgesproken dat het niet zo'n vaart loopt met deze bepaling. De Raad van
State besliste namelijk in dat arrest dat het MVD geen uitdrukkelijke
rechtsgrond biedt voor het in een uitvoeringsbesluit vaststellen van een
vervaltermijn, terwijl de Raad van State voor een zodanig zwaarwegende
aangelegenheid wel een uitdrukkelijke decretale grondslag noodzakelijk
acht. In het licht van deze cons tatering heeft de Raad van State in het arrest
beslist dat het hier dan ook slechts kan gaan om termijnen van orde."

82
83

84

85

Zie over de toegang van milieuorganisaties tot administratieve beroepsprocedures
uitgebreid:
A. de Weert, a.w. 1994, biz. 36 e.v. en bIz. 98.
Art. 23, § 1 MVD en art. 50, derde lid resp. art. 52, derde lid Vlarem I. Opgemerkt moet
worden dat als gevolg van het Programmadecreet
art. 23 bis aan het MVD is toegevoegd
op basis waarvan de beslistennijn
eenmaal (gernotiveerd) kan worden verlengd met een
maand. De beslissing tot verlening moet binnen de besIistennijn op het beroep worden
meegedeeld aan aanvrager en indiener van het beroep.
Art. 50, vijfdelid onder a., resp. art. 52, vijfdelid onder a. Vlarem I. In die gevallen moeten
de algemene en sectoriele voorwaarden worden geeerbiedigd wanneer de vergunning ineerste
instantie (stilzwijgend) is geweigerd. Wanneer de vergunning in eerste aanJeg werd verleend
moeten daarnaast ook de bijzondere voorwaarden worden nageleefd. V gJ. art. 25, § 1 MVD
en art. 49, vijfde lid onder b. en art. 52, vijfde lid onder b. Vlarem I.
R.v.SI. 16 december 1993, or. 45.331.
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Na het doorlopen van de administratieve beroepsgang (georganiseerd beroep)
zijn de beroepsmogelijkheden nog niet uitgeput. Bij de Afdeling Administratie van de Raad van State kan, onder een aantal voorwaarden, annulatieberoep (in concreto een verzoek om vernietiging van een besluit tot verlening
of weigering van een vergunning) worden ingesteld." Beroepsgerechtigd
zijn natuurlijke- en rechtspersonen, onder de voorwaarden die zijn besproken
in paragraaf 7.3.2.2 van hoofdstuk 5.
Ook in de fase van het beroep op de Raad van State kan nogmaals naar
de Vogel- en natuurwerkgroep Zundert worden verwezen. Nadat het beroep
van de werkgroep door de Gemeenschapsminister gegrond was verklaard,
is tegen deze beslissing door de aanvrager beroep aangetekend bij de
afdeling Administratie van de Raad van State. Gelijktijdig is daarbij een
verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de uitspraak van de
Gemeenschapsminister ingediend. De werkgroep heeft daarop een vordering
tot tussenkomst ingediend, waarin zij ontvankelijk is verklaard. Hiermee
heeft de werkgroep toegang verkregen tot de procedure bij de Raad van
State. Dit betekent dus dat door Nederlandse milieugroepen, mits zij aan
de criteria voldoen, de volledige milieuvergunningprocedure kan worden

doorlopen."
Deze procedurele waarborgen overziend kan, in samenhang met de in
hoofdstuk 3 geformuleerde aandachtspunten, worden opgemerkt dat het
MVD en Vlarem I een fundamentele vooruitgang betekenen op het terrein
van de openbaarheid, evenals voor de inspraak- en beroepsmogelijkbeden
voor binnenlandse en buitenlandse natuurlijke- en rechtspersonen. In
paragraaf 5 zal de betekenis van deze bepalingen in het licht van de
afstemming tussen Nederland en Vlaanderen aan de orde komen.
De procedurele waarborgen op basis van het MVD en Vlarem I gelden
uitsluitend voor de binderlijke inrichtingen die onder de werking van deze
bepalingen zijn gebracht. Zoals in paragraaf 3.1 is opgemerkt is de
vergunning voor activiteiten met gevolgen voor de grondwaterkwantiteit
Dietgeintegreerd in het vergunningstelsel op basis van het MVD en Vlarem
I. Voor deze activiteiten bestaat een afzonderlijk vergunningstelsel dat
hieronder zal worden besproken.

86 Het doorlopen van de in de wet voorziene beroepsmogelijlcheden is een voorwaarde voor
toegang tot de Raad van State.
87 A. de Ween, a.w. 1994, biz. 98.
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3.3

Grondwaterkwantiteit

3.3.1

Het vergunningstelsel op basis van het Grondwaterdecreet

Het vergunningstelsel waarmee activiteiten die van invloed zijn op de
grondwaterkwantiteit worden gereguleerd, is opgenomen in het Grondwaterdecreet en een besluit ter uitvoering van dit decreet. 88 Op basis van het
decreet zijn de volgende activiteiten vergunningplichtig:"
1.
2.
3.

de aanleg (wijzigen, verbouwen) en het exploiteren van een grondwaterwinning;
het opnieuw in gebruik nemen van een grondwaterwinning die gedurende
een onafgebroken periode van twee jaar buiten gebruik was;
het kunstmatig aanvullen van het grondwater.?"

Bij de vergunningplicht wordt een indeling in drie categorieen gehanteerd. 91
De indeling in categorieen is, evenals bij het MVD en Vlarem I, van belang
ter beantwoording van de vraag welk bestuursorgaan bevoegd is tot
vergunningverlening (college van burgemeester en schepenen ofwel
bestendige deputatie). Categorie A is de lichtste categorie. Het gaat daarbij
om geringe onttrekkingen en infiltraties .92 Grote onttrekkingen vallen onder
categorie B. 93 Een afzonderlijke categorie wordt gevormd door de
winningen van grondwater bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening,
inclusief de daarbij behorende installaties voor het kunstmatig aanvullen

88

89

90
91

92

93

Zie voor de vindplaatsen noot 15 en 16 van dit hoofdstuk en voor een bespreking van de
reglementering: De milieuwetgeving in Vlaanderen inzake oppervlaktewateren, grondwater
en drinkwater, een stand van zaken, Water jan'/febr. 1990, nr. 50, bIz. 15 e.v.
Voor kleine winningen waarvan de effecten gering zijn, geldt geen vergunningplicht.
Vrijgesteld van de vergunningplichtzijn bijv. winningen van minder dan 10m3 per dag die
bestemd zijn voor niet-industrieel gebruik en dat niet op de winplaats opwelt, evenals tijdelijke
winningen van maximaal 96 m' per dag. Zie art. 3 van het Besluit.
Zie over het vergunningstelsel van het decreet: L. van Geystelen, a.w. 1993, biz. 119.
Los van de vergunningplicht geldt voor iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor zichzelf
of voor rekening van derden een grondwaterwinning aanlegt, wijzigt of verbouwt, een
meldingsplicht. De melding moet worden gedaan aan de directeur van de provinciale
AMINAL (administratie milieu, natuur en landinrichting).
Hetgaat om winningen van maximaal96 m' per dag of 30.000 m' per jaar. Ook winningen
van meer dan 96 m' per dag vallen hieronder mits deze minder dan een jaar duren (art.
5, § 2 van het Besluit).
Dit zijn winningen van minstens 96 m' per dag of 30.000 m3 per jaar (m.u.v. winningen
die onder A of C vallen). Daarnaast maakt ook het kunstmatig aanvu11envan grondwater
voorzover dit niet onder categorie C valt, onderdeel uit van categorie B (art. 5, § 3 van
het Besluit).
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van bet grondwater (categorie C).94 Deze regeling is geformuleerd naar
analogie met de Nederlandse regeling betreffende de waterwingebieden
(nu milieubescbermingsgebieden) en de Duitse regeling omtrent Wasserscbutzgebiete. Aan de vergunningaanvraag voor onttrekkingen die onder
categorie C vallen, is onlosmakelijk een aanwijzing van bescbermingszones
verbonden." Deze aanwijzing wordt in boofdstuk 8 behandeld. De Vlaamse
regering is bet bevoegde bestuursorgaan ten aanzien van categorie-C
winningen.
Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag voor een onttrekking of
infiltratie op basis van het Grondwaterdecreet moet een aantal aspecten
in de overwegingen worden betrokken. Het gaat daarbij om landbouwkundige-, ecologische-, economische- en stabiliteitsaspecten."
Aan vergunningen voor de categorieen A en B kunnen alle voorscbriften
worden verbonden die het vergunningverlenende bestuursorgaan nodig acht
voor de bescherming en het behoud van de grondwaterlagen en van de
openbare en private bovengrondse eigendommen. st Gelet op het toetsingskader kan daarbij zowel de bescherming van gebruiksbelangen als de
bescberming van natuur- en landschapsbelangen een rol spelen.
3.3.2

Procedurele waarborgen bij de vergunningverlening op basis van

het Grondwaterdecreet'"
Gelet op de geringe effecten van categorie-A winningen is voor deze
onttrekkingen een eenvoudige procedure van toepassing. De aanvrager moet
bij de aanvraag gegevens overleggen over de activiteit die wordt uitgevoerd,
de bestemming van het grondwater, de maximale hoeveelheid die wordt
onttrokken (en de rechtvaardiging daarvan), de aard van de waterwinning
en de plaats waar het water na gebruik wordt geloosd." Uit dit laatste
element blijkt dat rekening wordt gehouden met effecten op oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit. 100 In de vergunningprocedure zijn geen
inspraakmogelijkheden voor aanvrager of derden opgenomen.
94
95
96
97
98

Art. 5, § 4 van het Besluit.
AthankeJijk van de zone gelden verboden of een vergunningpJicht.
Vgl. E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 177.
Art. 11, § 2 van het Besluit.
Zie over de procedures: E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 177 e.v.,
L. van Geystelen, a.w. 1993, biz. 120 e.v.
99 Art. 7 Besluit.
100 Naar aanleiding van de aanvraag krijgt de directeur bestuur milieuvergunningen van de
provinciaie AMINAL gedurende 30 dagen de gelegenheid advies uit te brengen.
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Ret college van burgemeester en schepenen neemt een besluit binnen
drie maanden na ontvangst van de aanvraag en maakt de beslissing bekend
door aanplakking aan het gemeentehuis en de plaats van de grondwaterwinning.'?' Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de bestendige
deputatie.t'" Door het decreet wordt daartoe geen beroepstermijn aangegeven.!" Ret besluit bepaalt dat de bestendige deputatie uitspraak doet in
laatste aanleg. Daarmee wordt gedoeld op de fase van administratief beroep.
Uit deze formulering mag echter niet worden geconcludeerd dat daarmee
de weg van het annulatieberoep op de Raad van State is atgesneden.'?'
Door de aanvrager van een vergunning voor een categorie B-winning moeten
bij de aanvraag in ieder geval dezelfde gegevens worden verstrekt als bij
een aanvraag voor een categorie A-winning. Daarnaast moet voor alle
categorie B-winningen worden aangegeven wat de beoogde of de noodzakelijke grondwaterkwaliteit is. lOS De relatie tussen kwantiteit en kwaliteit
komt hier duidelijk naar voren.P Voor de kunstmatige aanvulling van
grondwater geldt als aanvullende eis dat de herkomst en de kwaliteit van
het infiltratiewater moet worden aangegeven.'?' Aan deze bepaling ligt
de zorg voor de grondwaterkwaliteit ten grondslag.
Anders dan bij de procedure voor categorie A-aanvragen is de
vergunningprocedure voor categorie B-aanvragen met een aantal waarborgen
omkleed. De aanvraag wordt gedurende vijftien dagen aan een openbaar
onderzoek onderworpen. Hiertoe wordt kennis gegeven van de aanvraag
door middel van aanplakking en door huis-aan-huis kennisgeving aan alle
eigenaren binnen een straal van 50 meter rond de plaats van de winning
of infiltratie, Ret dossier van de aanvraag kan door alle betrokkenen worden
ingezien.r" Deze omschrijving impliceert niet dat sprake is van een
beperkte categorie bezwaargerechtigden. Tijdens een openbaar onderzoek

101
102
103
104
105
106

107
108

Art. 12, § 3 Besluit.
Art. 13 Besluit
Vgl. E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, bIz. 177.
De informatie over de interpretatie van de beroepsbepalingen is verkregen van M. Boes,
hoogleraar KU Leuven en L. Lavrysen, Arbitragehof en Universiteit van Gent.
Art. 8, 1° Besluit
Voor zeer omvangrijke winningen (dit zijn winningen van meer dan 2500 m' per dag of
500.000 ml per jaar moet ook een technisch rapport worden overgelegd.Hierin moeten de
effecten van de grondwaterwinning op de watervoerende laag en op de openbare en private
bovengrondse eigendommen worden uiteengezet. Art. 8, ~ Besluit.
Art. 8, 3° Besluit.
Art. 9, § 2 Besluit.
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kan iedereen bezwaar maken en tevens inzage in de stukken verkrijgen.
De bezwaren kunnen zoweI schrifteIijk als mondeling worden ingediend. 109
Binnen vijf maanden na indiening van de aanvraag moet de bestendige
deputatie beslissen. Deze beslissing moet gedurende tien dagen worden
aangeplakt op de plaats van de grondwaterwinning. 110 Tegen de beslissing
staat voor belanghebbenden beroep open op de Vlaamse regering.!" De
categorie beroepsgerechtigden is daarmee beperkter dan de categorie die
kan deelnemen aan de bezwaarschriftprocedure. Onder belanghebbenden
worden uitsluitend diegenen begrepen die nadeeI ondervinden van de
exploitatie. Nadat de Vlaamse regering een uitspraak in beroep heeft gedaan
kan in laatste instantie annulatieberoep op de Raad van State worden ingesteld."?
Bij een categorie-C winning moet de vergunningaanvraag worden gericht
tot de bestendige deputatie. Hierin moet in ieder geval een voorstel tot
afbakening van een waterwingebied en van beschermingszones I en II
worden opgenomen. Oak wordt een register bijgevoegd waarin de eventuele
wijzigingen, stopzettingen, omschakelingen, herstellingen en beperkingen
van activiteiten binnen voorgestelde beschermingszones die kunnen
voortvloeien uit het Besluit houdende reglementering van handelingen binnen
waterwingebieden en beschermingszones. Ook moet bij de aanvraag dezelfde
informatie worden verstrekt als bij categorie B is voorgeschreven.!" Het
college van burgemeester en schepenen houdt een openbaar onderzoek
binnen zestig dagen na ontvangst. Met het oog op de consequenties die voor
eigenaren binnen het gebied uit de aanwijzing kunnen voortvloeien, worden
zij op de hoogte gesteld omtrent begin- en einddatum van het openbaar
onderzoek en bovendien in bezit gesteld van het register. Voor andere
belanghebbenden dan de direct betrokken eigenaren bestaat geen mogelijkheid tot deelname aan het openbaar onderzoek.!"

109 Het procesverbaal van bet openbaar onderzoek wordt samen met het advies van bet college
van burgemeester en scbepenen naar de gouverneur gezonden, die dit naar de gewestelijke
AMINAL stuurt voor advies.
110 Art. 12, § 3 Besluit.
111 Art. 9 en art. 11, § 1 Grondwaterdecreet.
112 Zie over de randvoorwaarden par. 7.3.2.2 van boofdstuk 5.
113 De directeur van AMINAL wordt in de gelegenbeid gesteld om advies uit te brengen binnen
90 dagen. Dit advies heeft onder andere betrekking op de vergunning. Na bet advies wordt
bet dossier ter hand besteld van bet bestuur van de gemeente waar, grondwaterwinning.
waterwingebied of beschermingszones gehee1 of gedeeltelijk zijn geJegen.
114 Na afIoop van bet onderzoek gaat bet dossier via de provincie die haar advies meegeeft,
naar de directeur van AMINAL.
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De Vlaamse regering beslist in eerste en laatste aanleg over de
categorie-C winning.!" Bekendmaking van de beslissing is niet verplicht. 116 Zowel door de aanvrager als door natuurlijke- en rechtspersonen
die als derde-belanghebbenden kunnen worden aangemerkt, kan annulatieberoep bij de Raad van State worden ingesteld.
In vergelijking met de inparagraaf 3.2.2 behandelde milieuvergunningprocedure bieden het Grondwaterdecreet en het uitvoeringsbesluit deels
vergelijkbare procedurele waarborgen. Met uitzondering van de procedure
bij de A-categorie kan door iedereen tijdens een openbaar onderzoek
bezwaar tegen het voomemen tot onttrekking of infiltratie worden gemaakt.
Dit is belangrijk omdat wijziging van de grondwaterstand een van de
activiteiten betreftdie tot aantoonbare grensoverschrijdende milieu-effecten
kunnen leiden. 117
Voorzover natuurlijke- en rechtspersonen kunnen worden aangemerkt
als belanghebbenden is bij de onttrekkingen en infiltraties in categorie A
en B respectievelijk een fase van administratief beroep en een fase van
beroep op de administratieve rechter voorzien. De beroepsmogelijkheid
op de Afdeling Administratie van de Raad van State geldt ook voor de Ccategorie. De enige beperking daarbij is dat het voor grensoverschrijdende
belanghebbenden niet eenvoudig zal zijn om zich op de hoogte te stellen
van de verleende vergunning, aangezien deze uitsluitend door middel van
aanplakking wordt bekendgemaakt. Hierbij zal de toepassing van de
Benelux-beschikking (zie paragraaf2.2) een belangrijke rol kunnen vervullen
spelen. Concrete aanknopingspunten hieromtrent voor de praktijk worden
in hoofdstuk 11 geformuleerd.

Wat betreft de procedurele waarborgen bij de vergunningverlening met
betrekking tot onttrekkingen en infiltraties is nog een tweetal punten van
belang.
In de eerste plaats is, anders dan in het MVD en Vlarem I, geen
verplichting opgenomen om de beslissing op de drie categorieen aanvragen
met redenen te omkleden. Deze verplichting geldt echter op grond van de
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen.l" De Motiveringswet heeft als strekking dat elke

115
116
117
118

Art. 14 Besluit.
Zie: E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 177.
Zie paragraaf 2 van hoofdstuk 2.
B.S. 12 september 1991. Zie over deze wet: G. Debersaques, Een ingrijpende verandering
in het bestuursrecht: de uitdrukkelijke motiveringswet van 29 juli 1991, A. van Mensel,
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eenzijdige rechtsbandeling van een administratieve overheid met individuele
strekking moet worden gemotiveerd met de juridische en feitelijke
overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen."? Met name
met het oog op het instellen van administratief beroep en vernietigingsberoep
is deze motiveringsplicht van belang.
Het tweede aandachtspunt betreft het ontbreken van openbaarheidsbepalingen in het Grondwaterdecreet en het uitvoeringsbesluit. Ook hier hebben
de bepalingen van het MVD en Vlarem I geen betekenis. Wat betreft de
besluiten op het niveau van de Vlaamse regering zijn bepalingen omtrent
openbaarheid van documenten opgenomen in een decreet van de Vlaarnse
Raad (zie ook hoofdstuk 3 van dit onderzoek). 120 De reikwijdte van de
openbaarheidsbepalingen in het decreet wordt duidelijk uit de defmitie van
bestuursdocumenten, die luidt:
'alle beschikbare infonnatie in geschreven, visuele, auditieve of geautomatiseerde
vonn opgesteld door of in opdracht van de diensten, (... ) waaruit hetzij een
bestuursbeslissing blijkt, hetzij een handeling blijkt die tot een bestuursbeslissing
heeft bijgedragen'. 121

Uit deze omschrijving blijkt dat de openbaarheid is gekoppeld aan de
aanwezigheid van een bestuursbeslissing. De documenten die betrekking
hebben op de voorbereidingsfase, zoals adviezen, worden pas openbaar
op het moment waarop de eindbeslissing is genomen. De inzage in de
documenten is kosteloos en bovendien kan een ieder zonder een belang
te hoeven aantonen inzage krijgen in de documenten. Tegen vergoeding
van de onkosten kan een afschrift van de documenten worden verkregen.
De werking van het decreet is beperkt tot informatie over bestuursbeslissingen van de diensten en instellingen van de Vlaamse regering.F' Sinds

De formele motiveringsplicht.
De wet van 29 juli 1991, Beide artikelen in: TBP 1992, Dr.
6. Voor de Vlaarnse regering geldt de verplichting tevens uit hoofde van art. 13 van het
decreet openbaarheid van bestuursdocumenten
(zie hoofdstuk 3).
119 Wuyts wijst in ditverband op een directe en indirecte relatie met de openbaarheid van bestuur.
De indirecte relatie houdt verband met het streven naar openheid in de richting van de burger.
Belangrijke voorwaarde voor een zinvol openbaar bestuur is dat de burger op de hoogte
is van wat de overheid heeft gedaan of voomemens is te doen. Oak moet duidelijk zijn welke
motieven de overheid voor ogen heeft gehad bij het nemen van een bepaald besluit. H. Wuyts,
Openbaarheid van bestuur. Beleidsopvattingen
en initiatieven, TBP 1992, nr. 8, biz. 558
e.v.

120 Decreet van 23 oktober 1991 betreffende
diensten en instellingen
121 Art. 2.

de openbaarheid van bestuursdocumenten
van de Vlaarnse regering, B.S. 27 november 1991.

122 Het blijft een beetje de vraag wat nu wordt verstaan onder 'diensten'.
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1994 is in de Wet openbaarheid van bestuur ook de openbaarheid van
informatie in handen van gemeenten en provincies verankerd. Tegen de
achtergrond van de mogelijkheden tot het instellen van administratief beroep
evenals annulatieberoep op de Raad van State is dit een belangrijke
vooruitgang. Deze ontwikkeling is tevens relevant bij grensoverschrijdende
afstemming. Dit komt in paragraaf 5 nog aan de orde.
3.4

Voorstellen Commissie Bocken: Titel vergunningen en meldingsattesten (TVM)

3.4.1

Algemeen

Hoewel het MVD en Vlarem I pas sinds enkele jaren van kracht zijn, ziet
het ernaar uit dat beide binnen enkele jaren in belangrijke mate zullen
worden herzien.
Door de Commissie Bocken zijn voorstellen gedaan om in het
toekomstige Kaderdecreet milieuhygiene een Titel Vergunningen en
meldingsattesten (verder: TVM) op te nemen.F' In deze titel worden naast
bepalingen over de procedure voor meldingen en vergunningen tevens
belangrijke wijzigingen en aanvullingen opgenomen met betrekking tot het
begrippenapparaat en het toetsingskader bij de vergunningverlening. Daarnaast wordt een stelsel van algemene regels (integrale voorwaarden)
getntroduceerd in de milieuwetgeving. Vanwege de samenhang tussen de
integrale voorwaarden en de vergunning voor wat de indeling in klassen
betreft, worden deze gezamenlijk behandeld. De voorstellen staan centraal
in de twee volgende deelparagrafen.
3.4.2

Vergunningplicht en meldingsplicht op basis van de TVM

Anders dan in het MVD en Vlarem I wordt in de TVM een onderscheid
gemaakt tussen inrichtingen en activiteiten. 124 Inrichtingen zijn bedrijven,
werkplaatsen, machines, toestellen, opslagplaatsen en installaties. Activiteiom de administratie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de afhangende
instellingen op grond van art. 9 Bijz. wet. Voor de afgrenzing van de laatste categorie is
volgens Gemeenschapsminister van den Bossche het karakter van de instelling bepalend.
Ben privaatrechtelijke instelling valt buiten de werkingssfeer van het decreet. Zie: Kroniek
wetgeving, TGEM 1992, nr. 1, biz. 59 e.v.
123 H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), Voorontwerp voor een kaderdecreet
mllieuhygiene, Vervolg van het verslag van de Interuniversitaire comtnissie tot herziening
van het tnilieurecht, Volume 1993-n, 8 juni 1993, Gent.
124 Art. 1,3° TVM.
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ten zijn handelingen en werken, al dan niet uitgevoerd met inrichtingen
(zoals lozingen vanuit een tankautoj.!" In de TVM wordt een belangrijk
nieuw begrip geintroduceerd. Het betreft de milieutechnische eenheid,
waaronder wordt verstaan: 126
'verschillende ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten, met inbegrip van hun
exploitatieterrein en de overige onroerende goederen waarmee ze verbonden
zijn, die aIs een geheeI moeten worden beschouwd met het oog op het beoordelen
van het nadeeI dat zij kunnen berokkenen aan mens en milieu.'

De invoering van dit begrip heeft te maken met het feit dat het stelsel van
Vlarem I als nadeel heeft dat onderdelen vergunningplichtig zijn gesteld
(bijvoorbeeld lozingen of het storten van afval). Theoretisch zou het
daardoor mogelijk zijn dat voor afzonderlijke onderdelen een vergunning
wordt aangevraagd.!" Om dit probleem te ondervangen moet onder de
werking van de TVM steeds worden beoordeeld of sprake is van een
milieutechnische eenheid. De afweging vindt in die gevallen plaats voor
de onderdelen gezamenlijk. Aanwijzingen voor de aanwezigheid van een
milieutechnische eenheid zijn de geografische, materiele en operationele
samenhang en de relatieve afscheiding ten opzichte van andere inrichtingen/activiteiten.P"
Op grond van art. 3, § 1 TVM stelt de Vlaamse regering een lijst op
van inrichtingen en activiteiten waarvoor, gelet op het nadeel dat zij aan
mens of milieu kunnen berokkenen, een vergunning of meldingsattest vereist
is. Evenals bij het MVD en Vlarem I wordt daarbij een driedeling in klassen
gehanteerd die samenhangt met de nadelige effecten voor mens en
leefmilieu. 129
Indeling in de derde klasse is afhankelijk van de aanwezigheid van
integrale voorwaarden (vergelijkbaar met Nederlandse algemene regels
waarbij de vergunningplicht komt te vervallen: zie daarover paragraaf
4).130 Integrale voorwaarden worden opgesteld voor categorieen van
inrichtingen en activiteiten die normal iter slechts beperkte hinder kunnen

125

c. Billiet,

127
128
129
130

H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert
Art. 1,6° TVM.
C. Billiet, a.w. 1993, bIz. 56 tim 57.
Art. 3, § 3 TVM.

Het voorstel vergunningen en meldingsattesten van de Interuniversitaire
commissie
tot herziening van het milieurecht in het Vlaamse Gewest: de toekornst? , in: C. Billie! (red.),
Recente ontwikkelingen inzake milieuvergunningen,
Brugge 1993, bIz. 54 tim 55.
126 Art. 1,6° TVM.
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veroorzaken.!" Door middel van een sluitend geheel van voorschriften
wordt beoogd om aile door inrichtingen of activiteiten veroorzaakte vormen
van nadeel voor mens en milieu te voorkomen of te beperken.i"
Om twee redenen verschilt deze regeling fundamenteel van Vlarem I.
In de eerste plaats is in Vlarem I sprake van een vaste indelingslijst. Het
opnemen van een inrichting in die indelingslijst is niet afhankelijk van de
aanwezigheid van algemene en sectoriele voorwaarden. Ten tweede wordt,
wanneer sprake is van algemene en sectoriele voorwaarden voor een
ingedeelde inrichting, niet beoogd om daarmee een sluitend geheel van
voorschriften te geven. Dit wordt wel beoogd door middel van integrale
voorwaarden op basis van de TVM.133
Voor inrichtingen en activiteiten die in de derde klasse vallen, geldt
een meldingsplicht. 134Deze verplichting geldt echter niet voor veranderingen van meldingsplichtige inrichtingen of activiteiten.F"
Vergunningplichtige inrichtingen en activiteiten kunnen worden ingedeeld
in klasse 1 of 2Y6 De vergunning in klasse 2 wordt verleend door het
college van burgemeester en schepenen. Voor de vergunning in klasse 1,
evenals de vergunningen in klasse 2 wanneer een exploitatieterrein is gelegen
op het grondgebied van twee gemeenten, is de bestendige deputatie bevoegd.
Wanneer een exploitatieterrein van een klasse-l inrichting of activiteit op
het grondgebied van twee provincies ligt wordt de vergunning verleend
door de Vlaamse regering. Behoort een inrichting tot meerdere klassen dan
komt de vergunningverlenende bevoegdheid toe aan het bevoegde
bestuursorgaan voor de hoogste klasse.
De vergunning op basis van TVM is, evenals de milieuvergunning op basis
van het MVD en Vlarem I, een gemtegreerde vergunning. Bij de beoordeling van een aanvraag wordt dan ook rekening gehouden met alle vormen
van nadeel die het exploiteren of veranderen van de vergunningplichtige
inrichting of activiteit aan mens of milieu kan toebrengen.F'

131 De integrale voorwaarden worden opgesteld volgens dezelfde procedure als milieukwaliteitseisen. Zie daarvoor paragraaf 4.4 van hoofdstuk 6.
132 H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, biz. 13 tim 14.
133 Vgl. C. Billiet, a.w. 1993, biz. 57.
134 Art. 5, § 2 TVM.
135 Art. 5 TVM.
136 Art. 5 TVM.
137 Art. 7 TVM, alsmede H. Becken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, biz. 15
tIm 16.
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Daarbij wordt de aanvraag beoordeeld aan de hand van bet in de TVM
gefonnuleerde toetsingskader. Dit toetsingskader is ten opzicbte van bet
MVD en Vlarem I duidelijker gefonnuleerd. Het bevoegde bestuursorgaan
weigert een vergunning te verlenen indien bet exploiteren of veranderen
van de ingedeelde inricbting of activiteit, ondanks bet naleven van
vergunningvoorwaarden: 138

°

1

2°
3°

of in strijd zou zijn met wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
strekkende tot de beschenning van het milieu of houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en stedebouw;
of onaanvaardbaar nadeel zou berokkenen aan mens en leefmilieu;
of in strijd zou zijn met de goede plaatselijke ordening.

Daarmee wordt nog uitdrukkelijker dan op basis van de huidige regelgeving
bet geval is de ruimtelijke ordening als onderdeel van bet toetsingskader
bij milieuvergunningverlening aanvaard.
Ook de in boofdstuk 6 besproken milieukwaliteitseisen spelen een rol
bij milieuvergunningverlening. De overschrijding van grenswaarden vonnt
een weigeringsgrond, evenals de overschrijding van een ricbtwaarde in
gevallen waarin geen gewicbtige redenen kunnen worden aangevoerd die
afwijking rechtvaardigen.!"
Tenslotte kan ook worden gewezen op bet stelsel van rnilieubeleidsplannen dat door de voorstellen van de Commissie Bocken en bet voorontwerp
van de Vlaamse regering wordt gemtroduceerd in de Vlaamse milieuregelgeving. Met deze plannen zal in de toekomst ook rekening moeten worden
gehouden bij de milieuvergunningverlening.l40
De voorschriften die aan de vergunning kunnen worden verbonden vonnen
bet sluitstuk van de integrale afweging. Hierbij komt de betekenis van de
ruimtelijke plannen nogmaals naar voren. Aan de vergunning kunnen
voorschriften worden verbonden in bet belang van de bescbenning van
mens en milieu en een goede plaatselijke ordening."" Op basis daarvan
kan de in boofdstuk 2 aangeduide samenbang tussen elementen binnen bet
waterbuisboudkundig systeem enerzijds en de relatie met de relevante

138
139
140
141
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Art. 127 TVM.
Art. 128 TVM.
Zie paragraaf 7.2.2 van hoofdstuk 5.
Art. 129 TVM. De voorschriften ter bescherming van mens en leefmilieu moeten op grond
van art. 130 uitgaan van de best uitvoerbare technieken, Voor bepaaIde activiteiten en
inrichtingen kan de Vlaamse regering bepalen dat deze technieken moeten worden toegepast
ongeacht de daaraan verbonden kosten (art. 131, § 2).
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omgeving anderzijds, tenminste voor zover het de kwaliteitsaspecten betreft
worden afgewogen.
Evenals momenteel bij het MVD en Vlarem I het geval is, zullen ook onder
de werking van de TVM algemene en sectorale voorwaarden van belang
zijn bij de vergunningverlening. De uitwerking van de bevoegdheden tot
vaststelling van deze voorwaarden is opgenomen in Deel I, Boek II, Titel
illvan de voorstellen van de Commissie Bocken. 142 Algemene en sectorale
voorwaarden geven een algemene regeling voor een of meerdere onderwerpen. Daartoe kan bijvoorbeeld worden verwezen naar de op basis van art.
20 MVD in Vlarem II opgestelde algemene en sectorale voorwaarden.
Algemene en sectorale voorwaarden zijn rechtstreeks bindend voor
degene die de inrichting exploiteert of de activiteit uirvoert.'? De voorwaarden behoeven daartoe niet nog eens expliciet in de vergunning te
worden opgenomen.!"
Inhet Commissievoorstel is de verhouding aangegeven tussen algemene,
sectorale en bijzondere voorwaarden. Als uitgangspunt geldt dat sectorale
voorwaarden een aanvulling kunnen inhouden op de algemene voorwaarden.
Inbeginsel kunnen sectorale voorwaarden streng ere voorschriften omvatten
dan de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen afwijking
echter verbieden. Bovendien kunnen sectorale voorwaarden uitsluitend in
minder strenge zin afwijken van de algemene voorwaarden in de gevallen
waarin en de wijze waarop wordt bepaald in de algemene voorwaarden.
Voor bijzondere voorwaarden geldt eenzelfde regeling ten opzichte van
de algemene en sectorale voorwaarden.!"
De in paragraaf 3.2.2 geformuleerde opmerkingen over de betekenis van
de integrale beoordeling van de nadelige milieu-effecten van inrichtingen
gelden onverkort voor de voorgestelde regeling in de TVM. Ook onder
de werking van de TVM spelen uitsluitend kwaliteitsaspecten in de
vergunning een rol. De Commissie Bocken heeft geen expliciete voorstellen
gedaan om de vergunningen op basis van het Grondwaterdecreet onder de
142 H. Becken, P. Verbeek (red.), Voorontwerp van kaderdecreet tnilieuhygiene, Volume 1991-1,
Verslag van de Interuniversitaire Commissie tot herziening van het milieurecht, Gent 1991.
143 Bepaalde aspecten van ingedeelde inrichtingen en activiteiten kunnen op deze wijze worden
gereguleerd. Voor het overige blijftde vergunningplichtin stand. Deze voorwaarden kunnen
dan ook worden vergeleken met de hiema nog te behandelen algemene regels in het
Nederlandse milieurechtelijk stelsel die niet beogen de gehele, maar wei een deel van de,
individuele beoordeling op te heffen.
144 H. Bocken, P. Verbeek (red.), a.w. 1991, biz.!.
145 Art. 3 en 4 van Deel I, Boek II, Titel III.
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werking van de TVM te brengen. Gelet op systeem van de TVM, waarin
met indelingslijsten wordt gewerkt, blijft deze mogelijkheid tot uitbreiding
echter open.

3.4.3

Procedurele waarborgen by de melding en milieuvergunningverlening op basis van de TVM

Naast de materiele wijzigingen omvat TVM tevens belangrijke aanpassingen
van de meldings- en vergunningprocedure.
In art. 17 en volgende TVM is de meldingsprocedure opgenomen.!"
Alvorens een inrichting of activiteit die is ingedeeld in de derde categorie
mag worden gestart moet dit, evenals op basis van het MVD en Vlarem
I, worden gemeld bij het college van burgemeester en schepenen.!" Het
college beoordeelt of de melding volledig is. Bovendien wordt bezien of
de gemelde inrichting of activiteit deel uitmaakt van een milieutechnische
eenheid die tevens een of meer vergunningplichtige activiteiten omvat. Is
dit het geval dan wordt de meldingsplichtige inrichting of activiteit daarmee
vergunningplichtig. Naar aanleiding van de melding wordt een meldingsattest
afgegeven (geformaliseerde melding). 148 Deze geformaliseerde melding
bestaat niet op basis van de huidige regelgeving.
Als een meldingsattest wordt geweigerd kan door de aanvrager van het
meldingsattest een verzoek tot heroverweging worden ingediend. De
meldings- en de heroverwegingsprocedure bedragen samen maximaal zestig
dagen."? Als geen reactie wordt gegeven betekent dit eeri weigering op
het verzoek om heroverweging. Het meldingsattest wordt bekendgemaakt
in de gemeente.l" Tegen de weigering van een meldingsattest zijn geen
beroepsmogelijkheden voorzien.
Naast deze meldingsprocedure zijn in de TVM twee vergunningprocedures
opgenomen: een vergunningprocedure met algemene toepassing en een
vereenvoudigde procedure die vooralsnog slechts op twee soorten aanvragen
van toepassing is.1SI Voor inrichtingen en activiteiten uit zowel klasse

146
147
148
149
150
151
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Zie over de meldingsprocedure: C. Billiet, a.w. 1993, biz. 58 e.v.
Art. 18 jo. art. 20, § 2 TVM.
Vgl. H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, biz. 18.
Art. 27, § 2 en 3 TVM.
Art. 28, § 1 jo. art. 16 TVM.
Het betreft ingedeelde inrichtingen die voor ten hoogste negentig dagen zuIlen worden
geexploiteerd en ingedeelde activiteiten die tijdelijk zijn en die als zodanig zijn aangeduid
door de Vlaamse regering.

Vergunningen en a/gemene rege/s
1 als klasse 2, evenals voor vergunningplichtige veranderingen, geldt dus
in beginsel de procedure van algemene toepasslng.l"
Na indiening van de aanvraag moet binnen dertig dagen een oordeel
worden gegeven over de volledigheid en ontvankelijkheid. Het tijdstip van
ontvankelijkverklaring is het moment waarop de termijnen van de procedure
gaan lopen (jaar nul).153
Naar aanleiding van de aanvraag kan door een aantal (overheids )instanties advies worden uitgebracht. Bovendien wordt door de gemeente binnen
tien dagen (na ontvangst) een openbaar onderzoek gestart. 154Dit onderzoek
duurt dertig dagen en wordt gehouden in de gemeente(n) waar het
exploitatieterrein is gelegen, evenals in gemeenten waar naar het oordeel
van het bevoegde bestuursorgaan het exploiteren van de ingedeelde inrichting
of activiteit of, in een voorkomend geval, de milieutechnische eenheid waar
zij deel van uitmaakt, belangrijk nadeel kan berokkenen aan mens of
milieu. ISS In art. 45 TVM is bepaald dat het openbaar onderzoek wordt
gehouden door de burgemeester. De wijze van bekendmaking en de nadere
invulling van het openbaar onderzoek moet bij Besluit van de Vlaamse
regering worden vastgesteld. 156Voor de gevallen waaromtrent de Vlaamse
regering dit bepaalt moet een informatievergadering worden gehouden. De
burgemeester kan echter ook het initiatief nemen tot het organiseren van
een informatievergadering in overige gevallen.!"
In het licht van de beoordeling van grensoverschrijdende milieu-effecten,
zoals deze bij grensoverschrijdende beeksystemen aan de orde kunnen zijn,
is art. 48 TVM van groot belang. Dit artikelluidt:
'Wanneer het expJoiteren of veranderen van de ingedeeJde inrichting of activiteit
die het voorwerp uitmaakt van de aanvraag betekenisvolle effecten kan hebben
op het milieu in de andere BeJgische Gewesten en/of andere Jidstaten van de
Europese Gemeenschap en/of in verdragstaten bij het Verdrag van Espoo van
25 februari 1991, of wanneer de bevoegde autoriteiten van deze Gewesten,
Jidstaten en/of verdragstaten daarom verzoeken, wordt de aanvraag bezorgd

152 Art. 4, § 1 en § 2 TVM.
153 Art. 41 TVM. Bij vereenvoudigde procedure bedraagt de termijn 10 dagen (art. 94 TVM).
154 Art. 44 TVM. Wanneer de vereenvoudigde procedure wordt gevolgd wordt geen openbaar
onderzoek gebouden. Zie art. 98, § 1 TVM.
155 Art. 44 TVM.
156 Art. 45, § 2 en § 4 TVM. Tevens wordt door de Vlaarnse regering bepaald in welke gevallen
en op welke wijze bet openbaar onderzoek wordt georganiseerd
voor de verplaatsbare
inricbtingen en activiteiten. Art. 47 TVM.
157 Art. 45, § 3 TVM.
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aan de autoriteiten van voorgenoemde Gewesten, lidstaten en/of verdragstaten,
en dit uiterlijk op het tijdstip waarop het openbaar onderzoek, volgens art. 46
moet worden afgesloten.
De Vlaamse regering bepaalt nadere regels inzake:
1° de wijze waarop de bevoegde autoriteiten en de burgers van de betrokken
Gewesten, Iidstaten en verdragstaten standpunten opmerkingen en bezwaren
inzake de aanvraag kunnen meedelen;
2° de wijze waarop hierover overleg wordt gepleegd. '

Afgewacht moet worden op welke wijze in de toekomst de uitwerking van
procedurele waarborgen, wat betreft de inspraakmogelijkheden voor
binnenlandse en buitenlandse belanghebbenden, zal worden vormgegeven.
Na afloop van de termijnen voor advisering en openbaar onderzoek wordt
een gemotiveerde beslissing op de aanvraag genomen. 158 Uit de motivering
moet blijken om welke redenen afwijkende adviezen, opmerkingen en
bezwaren zijn verworpen. 159 Niet -tijdige beslissing betekent een weigering
van de vergunning.l'"
De beslissing moet worden betekend aan de aanvrager en moet daarnaast
worden bekendgemaakt aan adviserende instanties. Tevens moet in de
betrokken gemeenten een algemene bekendmaking volgen door middel van
aanplakking. Daarbij wordt vermeld dat een ieder recht op inzage heeft,
gedurende de aangegeven uren. Tenslotte wordt aangegeven bij welke
instantie en binnen welke termijn tegen de beslissing beroep kan worden
aangetekend.!"
Op de inzage in de stukken zijn de bepalingen omtrent openbaarheid
van milieuinformatie van toepassing die in de voorstellen van de Commissie
Bocken zijn geformuleerd.F' De bepalingen voorzien in vrije, kosteloze
toegang tot milieuinfonnatie voor iedere natuurlijke- en rechtspersoon zonder
dat deze daartoe een belang behoeft aan te tonen.l" Het gaat daarbij om

158 Door het college van burgemeester en schepenen bedraagt de termijn 130 dagen na het jaar
nul en voor de bestendige deputatie en de Vlaamse regering 180 dagen. Art. 62, art. 68,
§ 1 en art. 70, § I TVM.
159 Art. 65, 68, § 2 en 70, § 2 TVM.
160 Art. 66, 68, § 2 en 70, § 2 TVM.
161 Art. 67,68, § 2 en 70, § 2 jo. art. 16 TVM.
162 H. Becken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), Voorontwerp van een kaderdecreet milieuhygiene, Vervolg van het verslag van de werkzaamheden van de lnteruniversitaire Commissie
tot herziening van het milieurecht, Volume 1993-n, Colloquium 17 mei 1993, Gent,
163 Art. 3 en 4. Onder milieu-informatie wordt begrepen: elk gegeven, van welke aard ook
en ongeacht de oorsprong ervan, in geschreven visuele auditieve, geautomatiseerde of gelijk
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milieuinformatie in handen van het 'bestuur' , waaronder naast bet Vlaamse
Gewest tevens overbeden worden begrepen die zijn onderworpen aan bet
bestuurlijk toezicbt van het Vlaamse Gewest, alsmede publiekrecbtelijke
en privaatrecbtelijke instellingen en personen die zijn belast met taken van
openbaar nut inzake bet milieu (zie boofdstuk 4 van dit onderzoeki.!"
In de voorstellen zijn enkele uitzonderingsbepalingen op de openbaarbeid
van milieuinformatie opgenomen.l"
Naast de in bet voorgaande genoemde bekendmakingsverplichtingen geldt
in gevallen waarin andere Gewesten, lidstaten en verdragstaten betrokken
zijn in de zin van art. 48 TVM, aanvullend de verplicbting tot bekendmaking
van de beslissing aan deze bevoegde autoriteiten.l'"
Binnen veertig dagen kan beroep worden ingesteld tegen een beslissing."? Tegen beslissingen van burgemeester en schepenen kan beroep
worden ingesteld bij de bestendige deputatie, tegen beslissingen van de
bestendige deputatie bij de Vlaamse regering. Wanneer de Vlaamse regering
de beslissing in eerste aanleg heeft genomen kan een verzoek tot heroverweging worden ingediend waarop de bepalingen omtrent beroep van toepassing
zijn.168
Beroepsgerechtigd zijn de aanvrager, de personen die tijdens het
openbaar onderzoek bezwaren of opmerkingen hebben ingediend en
adviesinstanties.!" Interessant is dat het beroepsrecht in de TVM op een
andere wijze is geformuleerd dan in Vlarem I. De discussies over de toegang
van binnenlandse en buitenlandse koepelorganisaties tot het beroep zijn dan
ook niet meer relevant in de fase van administratief beroep. Bovendien zijn
niet meer uitsluitend degenen die 'rechtstreeks hinder' ondervinden

164
165
166
167

168
169

welke andere vorm dat betrekking heeft op de toestand van het milieu, activiteiten en
maatregelen die hierop een ongunstig effect hebben of kunnen hebben, beschermende
activiteiten en maatregeien ter zake, met inbegrip van bestuursrechtelijke maatregelen en
milieubeheersprogramma's (an. 1, 2~.
Art. 1, 1°.
An. 5. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegevens verband houdende met openbare veiligheid
en bedrijfsgeheimen.
Art. 62, 68, § 1 en 70, § 1 TVM en an. 101 wat betreft de vereenvoudigde procedure.
Bij een stilzwijgende weigering bedraagt de beroepstermijn 30 dagen (an. 74 TVM). Bij
de vereenvoudigde procedure bedraagt de termijn 60 dagen vanaf de aanvang van de termijn
voor het behandelen van de aanvraag in eerste aanleg (an. 105 TVM).
Art. 71 TVM. Het beroep heeft slechts schorsende werking wanneer dat wordt ingesteld
door een adviserende commissie of een overheidsorgaan. Vgl. an. 76 TVM.
Art. 72 TVM. In geval van de vereenvoudigdeprocedure kunnen derden geen beroep instellen
(vgl. an. 104 TVM).
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beroepsgerechtigd. Ten opzichte van het MVD en Vlarem I worden de
beroepsmogelijkbeden dan ook aanzienlijk verruimd.
De termijn voor de behandeling van het beroep gaat in bij de betekening
van een attest waarin het beroep volledig en ontvankelijk wordt verklaard.!" De beroepsprocedure voorziet in een adviesronde, evenals in
de mogelijkbeid tot het indienen van opmerkingen.!" Deze opmerkingen
kunnen worden ingediend door een ieder die beroepsgerechtigd is.172Bij
eerste klasse inrichtingen kunnen de indiener van het beroep en de aanvrager
verzoeken om te worden gehoord.I"
De beslissing op het ingestelde beroep moet met redenen worden
omkleed. Dit betekent onder andere dat wordt aangegeven om welke redenen
afwijkende adviezen, standpunten en bezwaren worden verworpen.!"
De termijn waarbinnen een beslissing in beroep moet worden genomen
bedraagt honderd dagen.!" Ingeval van beroep tegen een stilzwijgende
weigering kan de termijn eenmaal met maximaal zestig dagen worden
verlengd.!" Overschrijding van deze termijnen leidt tot stilzwijgende
verlening van de vergunning.!"
De beslissing op het beroep moet worden bekendgemaakt door middel
van aanplakking en daarnaast door toezending van de beslissing aan de
indiener van het beroep en (wanneer het beroep door anderen is ingesteld)
de aanvrager.!" Van belang is tevens dat de beslissing in beroep wordt
betekend aan bevoegde autoriteiten van betrokken Gewesten, lidstaten en/of
verdragstaten zoals in het voorgaande reeds aan de orde is geweest. 179
Tegen de beslissing in beroep kan in laatste instantie annulatieberoep
bij de Raad van State worden ingesteld. Voor het beroep bij de Raad van

170 An. 80 TVM en an. 109 TVM wat betreft de vereenvoudigde procedure.
171 AfhankeJijk van de beroepsinstantie is de provinciale of de gewestelijke milieucommissie
de adviserende instantie (an. 83 TVM en an. 111, § 1 TVM wat betreft de vereenvoudigde
procedure).
172 Indiening moet plaatsvinden
het beroep (an. 84).

binnen 50 dagen na ontvankelijk-

en volledig

verklaring

van

173 An. 85 TVM.
174 An. 89 TVM.
175 An. 86, § 1 TVM. Bij de vereenvoudigde procedure bedraagt de termijn 40 dagen (an.
11, § 1 TVM).
176 An. 86, § 2 TVM. Bij de vereenvoudigde procedure kan de verlenging 15 dagen bedragen
(an. 112, § 1 TVM)
177 An. 90 TVM. Bij vereenvoudigde procedure is deze bepaling van overeenkornstige toepassing
(an. 113 TVM).
178 An. 91 en 114 TVM.
179 An. 86, § 1 en 112, § 1 TVM.
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State gelden onverkort de ontvankelijkheidseisen zoals deze in paragraaf
7.3.2.2 van hoofdstuk 5 zijn behandeld. Wellicht dat de gewijzigde
omschrijving van de categorie (administratiet) beroepsgerechtigden in de
TVM voor de Raad van State aanleiding is om de ontvankelijkheidseisen
voor milieuorganisaties te versoepelen.
Met name de bepalingen in de TVM ter zake van de categorieen beroepsgerechtigden en de aandacht voor grensoverschrijdende belangen en
belanghebbenden vormen belangrijke elementen in het kader van dit
onderzoek. Deze betekenen voor het eerst een uitdrukkelijke wettelijke
erkenning van grensoverschrijdende belangen in de vergunningprocedure.
In paragraaf 5 zal op de betekenis van deze bepalingen in het kader van
grensoverschrijdende afstemrning nog worden teruggekomen. Inparagraaf
4 wordt eerst ingegaan op de betekenis van vergunningen en algemene regels
in Nederland bij de bescherming en het beheer van watersystemen.

4

Vergunningen en algemene regels met betrekking tot waterhuishoudkundige systemen in Nederland

4.1

Alger.neen

Evenals in Vlaanderen nemen vergunningen in Nederland een belangrijke
plaats in bij de bescherming en het beheer van watersystemen. In deze
paragraaf wordt besproken in hoeverre de Nederlandse regelgeving voorziet
in bevoegdheden tot vergunningverlening en tot het vaststellen van algemene
regels ten aanzien van (onderdelen van) waterhuishoudkundige systemen.
In dat verband zal worden bezien in hoeverre de samenhangen tussen deze
onderdelen (en daarnaast de relatie met bescherming en gebruik van de
bodem) in de afweging moeten worden betrokken en in voorschriften tot
uitdrukking kunnen komen. Deze beoordeling vindt plaats tegen de
achtergrond van het toetsingskader dat in hoofdstuk 2 is geformuleerd.
Voor de regulering van activiteiten die van invloed zijn op de oppervlaktewaterkwaliteit, de oppervlaktewaterkwantiteit ende grondwaterkwantiteit
voorziet de wetgeving in afzonderlijke vergunningstelsels."? Deze zijn
opgenomen in respectievelijk de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo) , de Wet op de waterhuishouding (Wwh) en de Grondwaterwet

180 Zie voor een overzicht: I. Poortvliet, Vergunningenbeleid en vergunningveriening in het
waterbeheer, Waterschapsbelangen 1990, nr. 7, biz. 208 e.v.
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(GWW).181 De grondwaterkwaliteit wordt met name beschermd via
bodembeschermende maatregelen, dus via regelingen gericht op bescherming
van de relevante omgeving. Hierop zal in paragraaf 7 worden ingegaan.
Naast de vergunningstelsels spelen inmiddels ook algemene regels een
belangrijke rol bij de regulering van inrichtingen en in mindere mate bij
de regulering van lozingen. In de toekomst wordt nog een stelseI van
algemene regels voor grondwateronttrekkingen toegevoegd. De bevoegdheden tot vaststelling van aigemene regels komen aan de orde in paragraaf
4.2.2 en 4.3.3.
4.2

Oppervlaktewaterkwaliteit

4.2.1

Het vergunningstelsel op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Bij de bescherming van oppervlaktewaterkwaliteit heeft de Wvo een primaire
rol. Het doel van de wet is het bestrijden en voorkomen van verontreiniging
van oppervlaktewateren met het oog op de verschillende functies die deze
wateren in de samenleving vervu1len. Deze functies kunnen gebruiksfuncties
en ecologische functies betreffen.!" De Wvo reguleert Iozingen van
afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, in welke vorm ook,
in opperviaktewateren. Wat onder 'afvalstoffen, verontreinigende of
schadelijke stoffen' moet worden verstaan wordt in de wet niet aangegeven.
Evenmin geeft de wet aan wat ais een oppervlaktewater moet worden aangemerkt. De begrippen zijn in de jurisprudentie uitgekristalliseerd. Hieruit
blijkt dat onder afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen niet
aIleen vervuilende stoffen moeten worden begrepen, maar bijvoorbeeid ook
water van een te hoge temperatuur of water dat een laag zuurstofgehalte
bevat.!"
Over de vraag wanneer al dan niet sprake is van een 'opperviaktewater'
is een veelheid aan uitspraken van verschillende rechters verschenen. Het
is de Hoge Raad geweest die in een arrest uit 1982 een defmitie heeft
181 Wet van 13 november 1969, Stb. 536, houdende regelen omtrent de verontreiniging van
oppervlaktewateren, Wet van 14 juni 1989, Stb. 285, houdende regelen inzake de
waterhuishouding, Wet van 22 mei 1981, Stb. 392, houdende regelen inzake het onttrekken
van grondwater en het kunstmatig infiltreren van water in de bodem.
182 G.H. Addink, Milieurechtspraak, Alphen aan den Rijn 1991, biz. 136, C.Th. Smit, Wetgeving
op de waterkwaliteit, in: W. Brussaard, Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis, N.S.J. Koeman
(red.), Milieurecht, derde druk, Zwolle 1993, biz. 186 tIm 187.
183 R.J. den Hartog, J. Hofland, P. Verfaille (red.), Handleiding milieuhygiene, 0-2 Commentaar
bij art. I Wvo, biz. 38 tIm 39.
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gegeven van het begrip 'oppervlaktewater'.
omschreven als:

In het arrest wordt het begrip

'een - anders dan louter incidenteel aanwezige - aan het aardoppervlak en aan
de open lucht grenzende watermassa (met inbegrip van een bedding waarin
zodanige watermassa al dan niet bij voortduring voorkomt), tenzij daarin als
gevolg van rechtmatig gebruik ten behoeve van een specifiek doel geen normaal
samenhangend geheel van levende organismen en een niet-levende omgeving
(ecosysteem) aanwezig is, dan wei het een ter berging van afval gegraven bekken
betreft waarin slechts in een overgangsfase water aanwezig is en zich geen
normaal ecosysteem heeft onrwikkeld.l'f

De in directe verbinding met het oppervlaktewater staande onderwaterbodem
maakt deel uit van het oppervlaktewater en valt daarmee onder de werking
van de WYo. De wet strekt zich niet uit tot bescherroing van grondwater
en tot bescherming van de bodem tegen verzilting.!" De reikwijdte van
het begrip oppervlaktewateren komt in hoofdlijnen overeen met het begrip
'gewoon oppervlaktewater' in Vlarem 1. Ben verschil is dat de omschrijving
in Vlarem I niet de waterbodem omvat. Dit verschilpunt is echter nauwelijks
relevant. In Vlarem I is bescherroing van de oppervlaktewaterkwaliteit
immers onderdeel van de integrale afweging. Als gevolg daarvan kunnen
bijvoorbeeld voorschriften die ter bescherroing van mens en leefmilieu
kunnen worden opgesteld tevens de bescherming van de waterbodem
betreffen.
Een belangrijk instrument om de doelstelling van de Wvo te realiseren is
het in art. 1, eerste lid van de wet opgenomen verbod op lozing van
afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen behoudens een daartoe
verleende vergunning. De vergunningplicht geldt voor lozingen door rniddel
van een werk (gebonden aan een vaste plaats, zoals door rniddel van een
lozingspijp'") en voor lozingen op andere bij AMvB aangegeven wijze
(onder andere vanuit een tankauto). De laatste categorie is in een uitvoeringsbesluit uitgewerkt. 187 Onder het 'op andere wijze in oppervlaktewater
brengen' wordt blijkens dat besluit onder andere begrepen: storten, onder

184 HR 30 november 1982, AB 1983,265. Zie voor een overzicht van de omtrent het begrip
totstandgekomenjurisprudentie: C.Th. Smit, a.w. 1993, biz. 187 e.v., alsmede G.H. Addink,
a.w. 1991, biz. 138 e.v.
185 C.Th. Smit, a.w. 1993, biz. 189.
186 Zie: C.Th. Smit, a.w. 1993, biz. 192, G.H. Addink, a.w. 1991, biz. 144.
187 Besluit van 28 november 1974, Stb. 709, ter uitvoering van artikel I, derde lid van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren.
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het wateroppervlak uitpompenlwegvioeien, storten of te doen laten afvloeien
vanaf aanlegsteigers of oevers. In paragraaf3. 2.1 is aangegeven dat Vlarem
I uitgaat van het begrip 'inrichting', terwiji de Wvo uitgaat van het begrip
'lozingen'. Onder inrichtingen in het kader van Vlarem I vallen echter ook
'handelingen, die in de bijlage zijn aangegeven'. Hierbij gaat het onder
andere om iozingen. Hoewei er dus sprake is van een begripsmatig
onderscheid heeft dit nauwelijks juridische consequenties. Vlarem I beperkt
het begrip handelingen ook niet tot een vaste plaats. Lozingen vanuit een
tankauto die in de Wvo als lozing 'op andere wijze' zijn omschreven,
kunnen dan ook onder de handelingen van Vlarem I worden begrepen. 188
Naast directe lozingen door middei van een werk of op andere wijze vallen
onder de werking van de Wvo ook indirecte lozingen. Dit zijn lozingen
die niet rechtstreeks op het oppervlaktewater plaatsvinden, maar op een
ander werk (veelai de riolering). Het andere werk loost vervolgens op het
opperviaktewater. Indirecte lozingen zijn in beginsel niet vergunningplichtig.
WeI moeten steeds de voorschriften in acht worden genomen die zijn
vastgesteld door de beheerder van het werk waarop wordt geloosd.!"
Deze voorschriften zijn opgenomen in aansluitverordeningen en gemeentelijke lozingsverordeningen riolering, waarin overigens vaak ook weer een
vergunningsteisel wordt opgenomen voor bepaalde lozingen.l'" In afwijking van het uitgangspunt dat indirecte lozingen niet vergunningplichtig
zijn wordt in art. 1, tweede lid Wvo bepaald dat voor bepaalde stoffen dan
wel bepaalde categorieen van inrichtingen oflozingen een vergunningplicht
kan worden ingesteld bij AMvB. In het Besluit aanwijzing soorten
inrichtingen is een aantai vergunningplichtige inrichtingen aangeduid.'?'
Het betreft hier de grotere vervuilers zoals de chemische industrie, de
papier- en kartonindustrie en ziekenhuizen.
Het uitgangspunt dat indirecte lozingen niet vergunningplichtig zijn,
wijkt af van de regeling daaromtrent in Vlarem I waar een groot aantal
iozingen op het rioieringssteisel wel vergunningplichtig is. Als gevolg van
de genoemde AMvB is voor een belangrijk deel van het in de Wvo
188 De voorstellen van de Conunissie Bocken brengen begripsmatig wat meer duidelijkheid.
Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen inrichtingen en activiteiten. Voor een bespreking
wordt verwezen naar paragraaf 3.4.2 van dit hoofdstuk
189 Art. I, tweede lid WYo.
190 Hiervoor zijn van belang de aansluitverordening en de lozingsverordening riolering. Zie
hierover: 1.1.M.M. van Rijckevorsel, Over riolering en lozing, MenR 1987. nr. 4, biz.
123.
191 Besluit van 4 november 1983, Stb. 577. houdende aanwijzing van soorten van inrichtingen
als bedoeld in de artikelen I, tweede lid, en 31. vierde lid van de WYo.
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omschreven uitgangspunt afgeweken. Er kan echter worden geconstateerd
dat de regulering van indirecte lozingen op een aantal punten in de
Nederlandse regelgeving gedecentraliseerd (in gemeentelijke lozingsverordeningen) wordt geregeld, terwijl in Vlaanderen de regulering op het niveau
van het Vlaamse Gewest plaatsvindt.
De vergunningplicht op basis van de Wvo strekt zich dus uit over directe
en indirecte lozingen. Voor regionale wateren zijn gedeputeerde staten
ingevolge art. 3, tweede lid Wvo bevoegd bestuursorgaan voor de
vergunningverlening. Voor het grensgebied waarop het onderhavige
onderzoek betrekking heeft, is deze bevoegdheid in uitvoering van art. 6,
eerste lid Wvo volledig overgedragen aan waterschappen.
Of een vergunning in het kader van de Wvo kan worden verleend moet
worden beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van de Wvo en Wet
milieubeheer (Wm). Sinds de inwerkingtreding van de Wm is het
toetsingskader voor de beoordeling van aanvragen om een Wvo-vergunning
aanzienlijk verruimd.!" In de eerste plaats is het toetsingskader dat in
de Wvo zelf is opgenomen in stand gebleven. Het vijfde en zesde lid van
artikel 1 Wvo geven een nadere omschrijving van dit toetsingskader. Op
basis van dit artikel moeten de in uitvoering van art. la Wvo vastgestelde
grenswaarden in acht worden genomen. Bovendien moet rekening worden
gehouden met beheersplannen die in het kader van de artikelen 5 en 9 van
de Wwh zijn vastgesteld.
Naast het geldende toetsingskader van de Wvo is met de inwerkingtreding van de Wm in art. 7 Wvo tevens het toetsingskader van de Wm van
overeenkomstige toepassing verklaard. 193 Deze aspecten, die ook als kader
voor de toetsing van de Wm-vergunningaanvragen dienen, vallen uiteen
in drie categorieen: 194
1.

elementen die bij de beslissing moeten worden betrokken, zoals feiten,
verwachtingen omtrent feiten, adviezen en bedenkingen.

192 Wet van 15 oktober 1992, Stb. 1992,551.
193 Zie: G .R.M. van Dijk en H.J .M. Havekes, De Wet milieubeheer en het water(kwaliteits)beheer, Waterschapsbelangen
1992, or. 15, biz. 638. Zie over het toetsingskader voor Wvovergunningen tevens: A. Freriks, M. Peeters, De afsternmingsrege1ing
inzake de Wmvergunning en de Wvo-vergunning.
Een tweeeenheid of van tweeen een?, MenR 1994, or.
7/8, bIz. 201 tIm 202.
194 Zie: F.C.M.A.
Michiels, De Wet milieubeheer, tweede druk, Zwolle 1994, biz. 46 e.v.,
P.C. Gilhuis, Wet milieubeheer, in: w. Brussaard, Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis, N.S.1.
Koeman (red.), Milieurecht, derde druk, Zwolle 1993, biz. 109 e.v.
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2.

3.

elementen waannee rekening moet worden gehouden. Van deze elementen
kan gemotiveerd worden afgeweken. Dit zijn onder andere het geldende
milieubeleidsplan en richtwaarden.
elementen die in acht moeten worden genomen. Afwijking van deze
elementen is niet toegestaan. Tot deze categorie behoren grenswaarden
en de zogenaamde instructie-AMvB's.

Duidelijk is derhalve dat het toetsingskader van de Wvo aanmerkelijk is
uitgebreid. Het mime toetsingskader voor de Wvo-vergunningaanvraag (er
moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het geldende milieubeleidsplan) impliceert dat bij de afweging omtrent de verlening, wijziging
of intrekking van een vergunning niet aIleen het oog moet worden gericht
op het watercompartiment. Juist in de genoemde afweging zal de integrale
benadering (belang van de bescherming van het milieu) gestalte moeten
krijgen.
Op grond van art. 8.10, eerste lid (dat in art. 7, vierde lid Wvo van
overeenkomstige toepassing is verklaard op Wvo-vergunningen) wordt
bepaald dat de vergunning slechts in het belang van de bescherming van
het milieu mag worden geweigerd. Deze bepaling moet in het licht van
de terminologie van de Wvo worden geinterpreteerd. Dit betekent dat
weliswaar de afweging integraal zal moeten zijn (zie hierboven), maar dat
voorschriften die aan de Wvo-vergunning worden verbonden binnen het
kader van de wet moeten blijven. Dit betekent dat uitsluitend voorschriften
aan de vergunning kunnen worden verbonden ter bescherming van de
belangen waarvoor het vereiste van een vergunning is gesteld. De
voorschriften in de Wvo-vergunning moeten dan ook betrekking hebben
op het voorkomen en bestrijden van de verontreiniging van oppervlaktewateren (met inbegrip van de waterbodem) met het oog op de verschillende
functies die oppervlaktewateren in de samenleving vervullen. 195 Dit omvat
in eerste instantie de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit. Daarnaast kan het belang van de doelmatige werking van het zuiveringstechnische
werk een grond zijn voor het opnemen van voorschriften.I'" In dit licht
kan de passage uit de memorie van toelichting worden begrepen, waarin
de minister aangeeft dat de term 'milieu' moet worden opgevat als 'opper-

195 Overige voorschriften, bijv. ten aanzien van de grondwaterkwaliteit
moet in een voorkomend
geval in het kader van de Wm-vergunning
worden gesteld. Hieruit blijkt ook het belang
van een goede afstemming tussen beide vergunningen. Zie over de reikwijdte van de afweging
en de vergunningvoorschriften:
A. Freriks, M. Peeters, a.w. 1994, bIz. 201.
196 Art. 1, vijfde lid Wvo.
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vlaktewater' of 'watersysteem' en dat 'inrichting' moet worden vertaald
als 'lozing'. 197
Gilhuis wijst erop dat naast de drie genoemde categorieen ook andere
aspecten een rol kunnen spelen bij vergunningverlening. Voorbeelden
daarvan vormen richtlijnen en inmiddels totstandgekomenjurisprudentie. 198
Daarnaast kunnen convenanten in sommige gevallen van belang zijn bij
vergunningverlening. Hierbij moet met name worden gedacht aan de
betekenis van de inhoud van convenanten bij de interpretatie van vage
begrippen. Convenanten kunnen echter niet in de plaats van de vergunning
worden gesteld.!"
In de jurisprudentie is bepaald dat ten aanzien van een vergunningaanvraag een volledige beoordeling zal moeten plaatsvinden van de vraag of
lozingen uit oogpunt van bescherming van het ontvangende oppervlaktewater
toelaatbaar zijn. Bij de beoordeling moeten ingebrachte bezwaren worden
betrokken, evenals milieuhygienische inzichten zoals die bestaan op het
moment van het nemen van de beslissing. Toezeggingen van de vergunningverlener aan de aanvrager, bijvoorbeeld in de vorm van een convenant,
passen niet in dit stelsel aangezien bij het doen van toezeggingen geen
derden betrokken zijn en bovendien op het moment van de toezegging niet
bekend is wat de milieuhygienische situatie op het moment van de beslissing
op de vergunningaanvraag zal zijn.200
Daaruit volgt dat convenanten bij de vergunningverlening geen afbreuk
mogen doen aan de rechten van derden in het kader van de vergunningprocedure. Tegen de achtergrond van de betekenis die in dit onderzoek wordt
toegekend aan procedurele waarborgen voor de positie van natuurlijke- en
rechtspersonen is dit een belangrijke conclusie.

197 Kamerstukken II, 1988/89,21 087, nr. 3, bIz. 116.
198 P.C. Gilhuis, a.w. 1993, bIz. 111 tIm 112. Zie over richtlijnen tevens: F.C.M.A. Michiels,
a.w. 1994, biz. 85 e.v.
199 In de jurisprudentie is uitvoerig ingegaan op de verhouding tussen privaatrechtelijke en
publiekrechtelijke instrumenten (twee-wegenleer), Daarbij is van belang of door middel van
het volgen van de privaatrechtelijke weg, de publiekrechtelijke weg op onaanvaardbare wijze
wordt doorkruist. Wanneer dit het geval is, is de privaatrechtelijke weg afgesneden. In de
jurisprudentie is onder andere het buiten spel zetten van de vergunningprocedure aangemerkt
als een onaanvaardbare doorkruising. Zie hierover bijvoorbeeld: HR 26 januari 1990, AB
1990,408, HR 8juli 1991, NJ 1991,691, beide besproken door N.SJ. Koeman, Milieuprivaatrecht, in: W. Brussaard, Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis, N.S.J. Koeman (red.),
Milieurecht, derde druk, Zwolle 1993, biz. 531 e.v.
200 Vz. AGRvS 26 september 1991, AB 1992,283, AGRvS 1 september 1992, AB 1993,400.
Zie ook: P.C. Gilhuis, a.w. 1993, bIz. 111 tim 112.
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4.2.2

Algemene regels in her leadervan de WV0201

Bij de bespreking van de voorstellen van de Commissie Bocken is aan de
orde gesteld dat deze een bevoegdheid tot het vaststellen van integrale
voorwaarden introduceren in het Vlaamse milieurecht. Deze voorwaarden
hebben als doel om een dekkend pakket van voorschriften te bieden,
waannee de vergunningplicht voor de betreffende inrichtingen of activiteiten
komt te vervallen.
In Nederland bieden de Wvo en de Wm soortgelijke voorwaarden,
aangeduid als algemene regels die de vergunningplicht vervangen. Daarnaast
zijn zowel in de Wvo ais in de Wm bevoegdheden tot vaststelling van een
tweetal andersoortige categorieen van aigemene regels opgenomen. Deze
komen hierna eveneens aan de orde.202 De bevoegdheden op basis van
de Wm hebben met name betrekking op wat ik steeds als relevante omgeving
aanduid. Deze hebben slechts indirect betekenis voor waterhuishoudkundige
systemen en komen dan ook in paragraaf 7· aan de orde.
Wat betrefi het opperviaktewaterkwaliteitsbeheer is de bevoegdheid tot
vaststelling van algemene regels bij AMvB, ingevoerd door toevoeging
aan de Wvo van de artikelen 2a tot en met 2d. Ret gaat daarbij steeds om
het 'met behulp van een werk of op een andere wijze in het oppervlaktewater brengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen'. Dit
betekent dat Diet alleen directe maar ook indirecte lozingen door middel
van algemene regels kunnen worden gereguleerd.f" Zoals hierboven al
kort werd aangeduid kunnen de algemene regels in de Wvo worden
onderverdeeld in drie categorieen.
Als eerste kunnen de algemene regels die de vergunningplicht vervangen
worden genoemd.f" De werking van deze regels kan worden beperkt
tot categorieen van gevallen.P" Daarbij kan tevens worden bepaald dat
de algemene regels Diet gelden bij de lozing van bepaalde stoffen in de

201 Voor de procedurele bepalingen omtrent de vaststelling van algemene regels wordt verwezen
naar paragraaf 5.4 van hoofdstuk 6. Algemene regels in de vorm van instructieregels kunnen
tevens in de provinciale milieuverordening worden opgenomen. Procedurele waarborgen
ten aanzien van de vaststelling van deze verordening zijn niet in de Wm opgenomen.
202 Zie over algemene regels: p.e. Gilhuis.a.w. 1993, biz. 11ge.v., F.C.M.A. Michiels, a.w.
1994, biz. 79 e.v.
203 Zie over het stelsel van algemene regels in de Wvo: G.R.M. van Dijk en H.J.M. Havekes,
a.w. 1992, biz. 636.
204 Art. 2a Wyo. Zie over algemene regels die de vergunningplicht vervangen: p.e. Gilhuis,
a.w. 1993, biz. 120, F.e.M.A. Michiels, a.w. 1994, biz. 69 e.v.
205 Art. 2a, eerste lid WYo.
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aangegeven categorieen van gevallen.P? In de AMvB waarin de algemene
regels zijn opgenomen kan bovendien een bevoegdheid tot het stellen van
nadere eisen worden toegekend. Het gaat daarbij om detailuitwerkingen. 207
De algemene regels kunnen worden vastgesteld voorzover nodig ter
bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging, maar tevens
met het oog op een doelmatige werking van de betrokken zuiveringstechnische werken. Van belang is dat ingevolge art. 2a, eerste lid Wvo jo. art.
8.11, derde lid Wm, evenals dat bij de Wvo-vergunning het geval is, de
reikwijdte van de algemene regels wordt verruimd tot de bescherming van
het milieu.
Evenals bij de Wvo-vergunning moeten bij het vaststellen van algemene
regels voor lozingen die de vergunningplicht opheffen, bepaalde aspecten
worden betrokken. Dit zijn bijvoorbeeld de bestaande toestand van het
milieu, de gevolgen voor het milieu die de lozingen kunnen veroorzaken,
toekornstige ontwikkelingen en geldende kwaliteitseisen. De wijze waarop
genoemde onderwerpen bij het vaststellen van de algemene regels een rol
hebben gespeeld, moet worden vermeld in de toelichting bij het besluit.
Wanneer algemene regels in de plaats treden van de vergunningplicht wordt
daaraan een meldingsplicht gekoppeld.
Niet voor alle lozingen kan door middel van algemene regels een dekkend
pakket van voorschriften worden gegeven. Om die reden zijn, naast de
bevoegdheid tot het vaststellen van algemene regels ter vervanging van de
vergunningplicht, tevens bevoegdheden tot het vaststellen van algemene
regels opgenomen waarbij de vergunningplicht in stand blijft en welke ook
nauw samenhangen met de vergunningplicht.
De eerste categorie betreft de rechtstreeks tot lozers gerichte regels die
een deel van de lozi!!gsactiviteiten re eren.i" De aspecten die niet in
deze algemene regels zijn gereguleerd blijven vergunningplichtig.P" Van
de algemene regels mag worden afgeweken en bovendien kunnen nadere
eisen worden gesteld voorzover de AMvB daartoe een grondslag biedt.
Bij de tweede categorie bevoegdheden, aangeduid als iw;tructienormen,
is het verband met de vergunningplicht directer. 210 Instructienormen

206
207
208
209

Art. 2a, tweede lid WYo.
F.e.M.A. Michiels, a.w. 1994, biz. 75.
Art. 2c WYo.
Vgl. p.e. Gilhuis, a.w. 1993, biz. 121, F.e.M.A. Michiels, a.w. 1994, biz. 79 e.v. De
werking van deze algemene regels is vergelijkbaar met de door de Commissie Bocken
voorgestelde algemene en sectorale voorwaarden.
210 Art. 2d, eerste lid Wyo.
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richten zich niet rechtstreeks tot de lozers, maar tot het vergunningverlenend
bestuursorgaan. De normen verplichten tot het opnemen van bepaalde
voorschriften in de vergunning. Ook hier kan een bevoegdheid tot het
vaststellen van nadere eisen en een afwijkingsbevoegdheid in de AMvB
worden opgenomen.i" Naast de rijksoverheid hebben ook provinciale
staten een bevoegdheid om in de provinciale milieuverordening instructienormen op te nemen.!" Het voordeel van instructienormen boven algemene
regels die naast de vergunning gelden, is gelegen in het feit dat de aanvrager
bij instructienormen slechts met een document (de vergunning) te maken
krijgt, hetgeen de toegankelijkheid van de voorschriften ten goede komt. 213
Algemene regels die de vergunningplicht vervangen hebben consequenties
voor grensoverschrijdende afstemming. Ineen individueel geval vindt geen
afweging meer plaats omtrent de toelaatbaarheid van een activiteit. Deze
afweging heeft in het stadium van de vasts telling van algemene regels reeds
plaatsgevonden. Bij de twee andere categorieen blijft voor een deel de
mogelijkheid tot maatwerk behouden, hetgeen vanuit afstemmingsperspectief
van belang kan zijn. In paragraaf 8 zal worden aangegeven op welke wijze
met het, eventueel als knelpunt optredende aspect van het ontbreken van
een individuele beoordeling, kan worden omgegaan.
Hiervoor is al kort gewezen op voorstellen tot regulering van activiteiten
met effecten op de grondwaterkwantiteit door middel van algemene regels.
Deze ontwikkeling komt in paragraaf 4.3.2 aan de orde. Berst zal worden
ingegaan op het vergunningstelsel voor grondwateronttrekkingen en
infiltraties op basis van de Gww.

4.3

Grondwaterkwantiteit

4.3.1

Het vergunningstelsel op basis van de Grondwaterwet

Bvenals het Grondwaterdecreet in Vlaanderen voorziet de Nederlandse
wetgeving in de Gww in een vergunningplicht voor on~
en
infiltraties die van invloed zijn op de grondwaterstand. De Gww heeft het
bevlffileren van een goed beheer van het grondwater als doelstelling.?"
De wet biedt het kader voor een evenwichtige afweging van alle belangen
van zowel kwantitatieve als kwalitatieve aard die betrokken zijn bij het
211
212
213
214
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P.C. Gilhuis, a.w. 1993, biz. 122.
Art. 2e wYo.
Zie: P.C. Gilhuis, a.w. 1993, biz. 122.
G.H. Addink, a.w. 1991, biz. 154, C.Th. Smit, a.w. 1993, biz. 206.
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onttrekken van grondwater en het daarmee samenhangende infiltreren van
water.t" Pti!;wW:.isde wet echter bedoeld als kw~i
~eheerswet.
Er is weI een duidelijke link met kwaliteitsaspecten ~gezi~aliteitseisen
kunnen worden gesteld aan water dat in de bodem wordt geinfiltreerd.
Onduidelijk is echter hoever deze kwaliteitseisen zich kunnen uitstrekken.
In ieder geval moet daarbij wel de EG-Grondwaterrichtlijn worden toegepast
(zie paragraaf 3 van hoofdstuk 6). Van Elk wijst erop dat naast infiltraties
ook onttrekkingen aanzienlijke gevolgen voor de kwaliteit van het milieu
kunnen hebben.!"
Evenals dat bij de Wvo het geval is, is de v~rgUnning een belangrijk
instrument ter uitvoering van de Gww. Ingevo ge artikel 14 van de wet
is het verboden grondwater te onttrekken of water te infiltreren, tenzij
daarvoor door gedeputeerde staten een vergunning is verleend.
Een onttrekking of infiltratie moet worden getoetst aan het provinciaal
beleid inzake de waterhuishouding. Dit beleid is neergelegd in het
provinciaal waterhuishoudingsplan waarmee bij de beoordeling van de
vergunningaanvraag rekening moet worden gehouden."? Daamaast moet
ingevolge art. 4.12, derde lid jo. de bijlage bij de Wm rekening worden
gehouden met het provinciaal milieubeIeidspIan.
Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden ter bescherming
van bij het grondwaterbeheer betrokken belangen."" De belangen kunnen
worden onderverdeeld in bel~ e .. et ebruik van rondwater enerzijds
(actief) en belangen bjj grQodwateISl/lnd anderzijds (passief). Daamaast
kan een onderscheid worden gemaakt in de belan en van de aanvrager,
belangen van ~
en bepaalde aspecten van het alge
lang waarvan
behartiging plaatsvindt in het kader van het grondwaterbeheer.!"

215 F .A. Roorda, De uitvoering van de Grondwaterwet, een instrument voor grondwaterbeheer,
in: P.J.J. van Buuren, G. Betlem. T. Illstra (red.), Milieurecht in stelling, Zwolle 1990,
biz. 134, H.H.A. Teeuwen, Grondwaterzorg; ontwikkelingen in beleid en wetgeving, in:
S.B. Boelens, Th. G. Drupsteen, H. van der Linden, P.J. de Loor, J.l.1. Verburg (red.),
Waterstaatswetgeving, Zwolle 1992, biz. 226.
216 Zie over het karakter van de Gww: l.I. van Elk, De Grondwaterwet, MenR 1984, or. 2,
biz. 35.
217 Art. 14, derde lid Gww.
218 Art. 14, eerste lid Gww. Onder de bij her grondwaterbeheer betrokken belangen valt bijv.
ookhetnatuurbelang, zieARRvS 19juli 1988, AB 1989,250. Zie over deze uitspraaktevens:
G.H. Addink, a.w. 1991, biz. 154.
219 R.J. den Hartog, J. Hofland, P. Verfaille (red.), a.w. Commentaar op de Grondwaterwet
0-32, biz. 20.
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Tot de voorschriften kunnen in ieder geval bepalingen behoren omtrent
het grondwaterpeil, de kwaliteit van het grondwater en periodieke
metingen.f" Hier komt naar voren dat de samenhang tussen kwaliteit
en kwantiteit een belangrijk element betreft, zowel in het kader van de
beoordeling van de vergunningaanvraag als bij de aan de vergunning te
verbinden voorschriften.
Uit het voorgaande blijkt dat bij de beoordeling van de vergunningaanvraag het scala van belangen dat bij het grondwaterbeheer is betrokken,
bij de beslissing een rol kan spelen. Dit zijn Diet aIleen belangen die het
gebruik van het water betreffen, maar ook belangen van natuur en landschap
die door wijzigingen in de grondwaterstand kunnen worden beinvloed. De
afwegingen kunnen tevens van invloed zijn op de aan de vergunning te
verbinden voorschriften.
Roorda wijst op een aantal knelpunten bij de Gww. Evenals het onttrekken
of infiltreren kan ook het staken daarvan nadelige effecten hebben. De
vergunninghouder kan echter Dietworden gedwongen om gebruik te maken
van zijn vergunning. De vergunning kan wel voorschriften bevatten omtrent
beeindiging van een onttrekking.i" Als gevolg van een wetswijziging
zal art. 14 Gww worden aangevuld met de bepaling dat voorschriften
betrekking kunnen hebben op een voorafgaande melding van beeindiging
of vermindering van de onttrekking of inflltratie. 222 Hierover zijn momenteel bijvoorbeeld voorschriften opgenomen in de provinciale verordening
waterhuishouding van Noord-Brabant.F'
De Gww opent in art. 15 de mogelijlcheid om vrijstelling te verlenen van
de vergunningplicht. Met name tegen de achtergrond van deze vrijstellingsmogelijlcheid is het wetsvoorstel tot herziening van de Grondwaterwet
relevant. Dit voorstel biedt een bevoegdheidsgrondslag om ten aanzien van
een aantal categorieen onttrekkingen algemene regels vast te stellen. Het
wetsvoorstel staat centraal in de nu volgende deelparagraaf.

220 AGRvS 28 juni 1990, AB 1990, 465.
221 F.A. Roorda, a.w. 1990, biz. 138 tIm 139.
222 Wetsvoorstel tot wijziging van de Grondwaterwet met betrekking tot voor het onttrekken
van grondwater te stellen algemene rege\s en enige andere onderwerpen, Kamerstukken
II, 1992/93, 23 233, DrS. 1 en 2.
223 Werken aan water, Verordening waterhuishouding Noord-Brabant, 's-Hertogeubosch 1992.
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4.3.3

Algemene regels inzake het onttrekken van grondwateri"

Blijkens de ontstaansgeschiedenis van de Grondwaterwet is de in art. 15
opgenomen vrijstellingsmogelijkheid bedoeld voor onttrekkingen die,
vanwege het geringe beslag op het beschikbare grondwater, afhankelijk
van de natuurlijke gesteldheid van het betrokken gebied, in het licht van
het grondwaterbeheer buiten beschouwing kunnen blijven. De praktijk bleek
anders te zijn. Vaak is de vrijstellingsmogelijkheid ook gehanteerd voor
situaties waarop de wetgever niet het oog heeft gehad. 225 Voor die situaties
was echter ook de vergunningplicht minder aangewezen wegens de
tijdrovendheid van de procedure. Er is op basis van de huidige wet dus
uitsluitend een keuze tussen het reguleren door middel van de vergunning
of in het geheel niet reguleren (vrijsteUing). Inmiddels is een wetsvoorstel
aanhangig dat differentiatie van het instrumentarium voor het grondwaterbeleid beoogt. 226
Als gevolg van de voorgestelde wijziging van de Gww wordt in art.
15a de mogelijkheid opgenomen om bij provinciale verordening, met
betrekking tot daarbij aan te wijzen gevallen, ten aanzien van het onttrekken
van grondwater regels te stellen ter bescherming van bij het grondwaterbeheer betrokken belangen.f? De aanwijzing kan slechts betrekking
hebben op een aantal in het betreffende artikel genoemde categorieen
onttrekkingen. Het gaat dan om noodonttrekkingen, beregening, bevloeiing,
proefonttrekkingen, bronbemalingen en bodemsaneringsgevallen. Voor de
drie laatstgenoemde onttrekkingen zijn normen aangegeven die de
mogelijkheid tot het stellen van algemene regels begrenzen. Voor
onttrekkingen van een grotere omvang blijft een vergunningplicht
bestaan.f"

224 Algemene regels voor het onttrekken van grondwater kunnen worden opgenomen in een
provinciale verordening (niet de provinciale milieuverordening!). Procedurele bepalingen
zijn hierover niet opgenomen in het wetsvoorstel.
225 Dit probleem speelde met name bij beregening, Kamerstukken II, 1992/93,23233, nr. 3,
biz. 3.
226 Kamerstukken II 1992/93,23 233, nrs. 1 en 2.
227 Voor infiltraties kunnen geen a1gemene regels worden vastgesteld. Dit heeft te maken met
de EG-Grondwaterrichtlijn die voor infiltraties een vergunningstelsel vereist. Kamerstukken
1992/93,23 233, nr. 3, biz. 9.
228 Analoog aan de bevoegdheid tot het stellen van a1gemene regels wordt de vrijstellingsbevoegdheid beperkt tot onttrekkingen van maximaallO
per UUf. Onttrekkingen van deze
omvang worden bijvoorbeeld gedaan voor het sproeien van tuinen.

nr
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Het stelsel van vergunningen en (in de toekomst) algemene regels met
betrekking tot de grondwaterkwantiteit is voor dit onderzoek belangrijk.
De reden daartoe vormen de nadelige effecten die, met name als gevolg
van onttrekkingen van water, kunnen optreden bij natuurwaarden binnen
de beekstroomgebieden in het Belgisch-Nederlandse grensgebied. Met name
het probleem van deze onttrekkingen heeft een typisch grensoverschrijdend
karakter. Zowel Nederland als Vlaanderen hebben dan ook belang bij een
goede regulering van onttrekkingen (en infiltraties) waarvan nadelige
gevolgen merkbaar zullen zijn bij de beeksystemen. In paragraaf 5 kom
ik daarop terug.

4.4

Oppervlaktewaterkwantiteit

4.4.1

Vergunningverleningop basis van de Wet op de waterhuishoudint29

Naast de reeds langer bestaande vergunningstelsels in het kader van de Wvo
en de Gww is sinds 1989 in de Wwh een vergunningstelsel opgenomen
waarmee activiteiten die mogelijk nadelige effecten op de oppervlaktewaterkwantiteit veroorzaken kunnen worden gereguleerd. Het stellen van regels
met betrekking tot het kwantiteitsbeheer van oppervlaktewateren is een van
twee doelstellingen van de WWh.23O
De algemene bepalingen omtrent de vergunning zijn opgenomen in art.
24. Op basis van deze bepaling is het in daartoe aan te wijzen gevallen
verboden om zonder vergunning water te lozen in of te onttrekken aan
oppervlaktewareren.F" Voor niet-rijkswateren vindt aanwijzing plaats
bij provinciale verordening. Het criterium voor de aanwijzing van
vergunningplichtige activiteiten luidt:
'dat de lozing of onttrekking van waterhoeveelheden,
die - zelfstandig of in
samenhang met andere lozingen of onttrekkingen - van nadelige invloed kunnen
zijn op de peilregeling of de waterbeweging, dan wei de kwantiteitsbeheerder
kunnen noodzaken tot bijzondere beheersmaatregelen. '(art. 24, tweede lid Wwh)

229 Zie: H.J.M. Havekes, De zorg voor de waterhuishouding bezien vanuit de Wet op de
waterhuishouding, in: S.B. Boelens, Th.G. Drupsteen, H. van der Linden, P.J. de Loor,
J.l.1. Verburg (red.), Waterstaatswetgeving, Zwolle 1992, biz. 146 tIm 148.
230 C.Th. Smit, a.w. 1993, biz. 210, H.J.M. Havekes, W.G.M. Heldens, De Wet op de
waterhuishouding, Integraal waterbeheer in juridisch perspectief, Lelystad 1990, biz. 13.
231 Het verbod geldt niet voor kwantiteitsbeheerders voor zover zij water lozen in of onttrekken
aan oppervlaktewateren waarover zij zelf het beheer voeren (art. 24, eerste lid Wwh).
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Smit wijst erop dat het hier vooral gaat om vergunningen die betrekking
hebben op wateronttrekkingen ten behoeve van de landbouw (irrigatie,
beregeningj.i" In de provinciale verordening kan aan kwantiteitsbeheerders de bevoegdheid worden toegekend tot uitbreiding van de vergunningplicht."" In de verordening waterhuishouding van de provincie NoordBrabant is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en is een aantal
bevoegdheden toegekend aan de kwantiteitsbeheerders. De betreffende
bepaling luidt:
•Artikel B37
1. Het is verboden zonder vergunning van de kwantiteitsbeheerder water te
lozen in of te onttrekken aan oppervlaktewateren,
indien door de wijze
van lozing of onttrekking meer dan 500 m3 water per uur kan worden
geloosd of meer dan 100 m' water per uur kan worden onttrokken.
2. Het verbod in de eerste volzin van het eerste lid is tevens van toepassing
op het afvoeren naar of aanvoeren uit oppervlaktewateren door anderen
dan kwantiteitsbeheerders,
indien meer dan 500 m' water per uur kan
worden afgevoerd of meer dan 100 m' kan worden aangevoerd.'

In de Wwh-vergunning moeten in ieder geval worden opgenomen de
waterhoeveelheden per tijdseenheid waarop de vergunning betrekking heeft
en het doel waarvoor deze waterhoeveelheden zijn bestemd.P" Het
vergunningverlenend bestuursorgaan is steeds de beheerder van het
desbetreffende oppervlaktewater. Deze beheerder moet bij de vergunningverlening rekening houden met de beheersplannen die voor het betreffende
water gelden.?" Havekes en Heldens wijzen (onder verwijzing naar de
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wwh) op het feit dat geen
sprake is van strikte gebondenheid. Aangezien de plannen aIleen in algemene
zin aangeven welk beheer zal worden gevoerd, kan geen rekening worden
gehouden met concrete gevallen. Als daartoe aanleiding bestaat kan dan
ook in concrete gevallen gemotiveerd van het beheersplan worden
atgeweken.?" Naast de beheersplannen moet tevens rekening worden
gehouden met het geldende milieubeleidsplan.P?
De voorschriften die aan de vergunning kunnen worden verbonden,
moeten het belang van de bescberming van de waterbuishouding als doel

232
233
234
235
236
237

C.Th. Smit, a.w. 1993, biz. 215.
Art. 24, derde lid Wwh.
Art. 24, zesde lid Wwh.
Art. 24, vierde lid Wwh.
H.1.M. Havekes, W.G.M. Heldens, a.w. 1990, biz. 123.
Art. 4.12, derde lid Wm jo. bijlage Wm.
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hebben, voorzover het bij of krachtens de Wvo of de Gww bepaalde daarin
niet voorziet. 238
Zoals in paragraaf 3.1 al is aangegeven, voorziet de Vlaamse regelgeving
niet in een met de Wwh-vergunning vergelijkbaar vergunningstelsel. Wat
het Wwh-vergunningstelsel betreft zijn er dan ook geen aanknopingspunten
voor grensoverschrijdende afstemming. In het grensgebied, dat voor een
belangrijk deel als landbouwgebied in gebruik is, spelen deze onttrekkingen
een rol van betekenis bijvoorbeeld voor beregening. Het is dan ook
belangrijk dat hierbij aandacht wordt geschonken aan mogelijk grensoverschrijdende milieu-effecten.
4.5

Procedurele waarborgen bij de vergunningverlening ten aanzien
van waterhuishoudkundige systemen.

4.5.1

Wvo- en Gww-vergunning

De vergunningprocedure op basis van de Wm heeft als gevolg van de
inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) enkele
wijzigingen ondergaan.?" Voorheen was de vergunningprocedure volledig
in de Wm opgenomen. Sinds de inwerkingtreding van de Awb wordt in
afdeling 13.1 van de Wm, afdeling 3.5 Awb van toepassing verklaard op
de milieuvergunningprocedure.P"
Daarnaast zijn in afdeling 13.2 van
de Wm enkele aanvullende bepalingen opgenomen. Art. 7, eerste lid van
de Wvo en art. 17 Gww verklaren de bepalingen van afdeling 3.5 Awb
en de gewijzigde afdeling 13.2 van de Wm van toepassing op vergunningverlening in het kader van de Wvo respectievelijk de Gww.
De vergunningprocedure neemt een aanvang met het indienen van de
aanvraag.?" Evenals in Vlaanderen het geval is, moeten in de vergunningaanvraag belangrijke gegevens over de activiteit waarop de aanvraag
betrekking heeft worden verstrekt. Bij vergunningaanvragen in het kader
van de Gww moet bijvoorbeeld de omvang van de onttrekking of infiltratie
worden aangegeven en bij infiltratie bijvoorbeeld de kwaliteit van het te
infiltreren water. Daamaast moet inzicht worden gegeven in de bodemge-

238 Art. 24, vijfde lid Wwh.
239 Stb. 1994, nr. I.
240 Zie voor een overzicht van de vergunningprocedure: Th.G. Drupsteen, Niet piekeren, maar
puzzelen. De betekenis van de Awb voor het milieurecht, NJB 1994, nr. 1, biz. 26 e.v.
241 Deze aanvraag wordtafzonderlijk bekendgemaakt wanneer een MER moet worden opgesteld.
Ten aanzien van de aanvraag is echter geen inspraak mogelijk. Zie art. 13.2 Wm.
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steldheid, evenals in de stand en de samenstelling van het grondwater. 242
Met name met het oog op inspraak en beroep zijn deze gegevens van belang.
De gegevens in de aanvraag zijn in Vlaanderen echter nog belangrijker
dan in Nederland. In Vlaanderen wordt namelijk meteen na het indienen
van de aanvraag, en niet pas na het ontwerp-besluit, een openbaar onderzoek
georganiseerd.
De aanvrager ontvangt van het bestuursorgaan een ontvangstbevestiging.
Ais de aanvraag onvolledig is kan deze toch in behandeling worden
genomen, ofwel kan de aanvrager in de gelegenheid worden gesteld om
deze binnen een termijn van acht weken aan te vullen.P" Als de aanvrager
de aanvraag niet aanvult binnen die termijn kan het bestuursorgaan besluiten
tot het buiten behandeling laten van de aanvraag.
Het bevoegde bestuursorgaan neemt uiterlijk twaalf weken na ontvangst
van de aanvraag een ontwerp-besluit dat wordt toegezonden aan de aanvrager
en betrokken andere bestuursorganen.i" Dan voIgt bekendmaking door
middel van terinzagelegging alsmede publikatie in een of meer dagbladen
(of huis-aan-huisbladen) op een wijze dat het doel zo goed mogelijk wordt
bereikt. In gevallen waarin een bestuursorgaan van de provinciale- of
rijksoverheid bevoegd is moet bekendmaking eveneens in de Staatscourant
plaatsvinden.i" De inhoud van de bekendmaking omvat: de zakelijke
inhoud, plaats en tijd van inzage, wie in de gelegenheid zijn om bedenkingen
tegen het ontwerp in te brengen, alsmede de wijze waarop en de termijn
waarbinnen dit moet gebeuren. Tenslotte wordt melding gemaakt van de
mogelijkheid om een verzoek te doen tot geheimhouding van persoonlijke
gegevens.?"
Wat betreft de kennisgeving van het ontwerp-besluit bevat de Wm
aanvullende bepalingen. Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een
inrichting of een werk moet in ieder geval terinzagelegging OPt en
aanplakking van een kennisgeving aan, het gemeentehuis plaatsvinden. Ook
moet een niet op naam gestelde kennisgeving worden gedaan aan de

242 De lijst van verplichte gegevens is opgenomen in een provinciale verordening.
243 Art. 3: 18 jo. 4:5 Awb.
244 Art. 3:19, eerste lid Awb. Opgemerkt moet worden dat wanneer sprake is van een wijziging
van de vergunning, de procedure van afdeling 3.5.6 Awb moet worden gevolgd waarin de
termijnen korter zijn dan bij de gewone procedure.
Wanneer het onderwerp van de
vergunningaanvraag
zeer ingewikkeld of omstreden is kan de procedure met een redelijke
termijn worden verJengd. Het besluit tot verlenging moet binnen acht weken na ontvangst
van de aanvraag door het bevoegde bestuursorgaan worden genomen. Zie hierover art. 3:29
Awb.
245 Art. 3: 19, tweede lid Awb.
246 Art. 3:20 Awb.
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gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van
de inrichting of het werk liggen, voorzover dit kan ertoe kan dienen om
het beoogde doel te bereiken.?"
Naast het ontwerp-besluit liggen de aanvraag, een verslag van eventueel
vooroverleg, uitgebrachte adviezen en rapporten en een overzicht van
relevante stukken ter inzage. Wat de laatstgenoemde stukken betreft, wordt
daarbij aangegeven waar en wanneer deze kunnen worden ingezien.t"
De inzage is mogelijk gedurende vier weken.?" Ook na genoemde
periode kan op verzoek inzage in de stukken worden verkregen tot het
moment dat de termijn voor het instellen van beroep is verstreken.
De bekendmakingsverplichtingen zijn aanmerkelijk ruimer dan die op basis
van Vlarem I. Belangrijk is vooral dat in nieuwsbladen een bekendmaking
op betrekkelijk grote schaal plaatsvindt, terwijl in Vlaanderen aankondiging
van een aanvraag en de daartegen bestaande bezwaarmogelijkheid, vaak
door middel van aanplakking gebeurt. Ook in het stelsel van de Awb geldt
echter dat, wanneer kan worden verwacht dat grensoverschrijdende belangen
worden geschaad, geen publikatieverplichting in buitenlandse bladen of
verplichting tot kennisgeving aan mogelijk betrokken bestuursorganen over
de grens geldt. Bepalingen naar analogie met de voorstellen van de
Commissie Bocken in de TVM zouden ook in het Nederlandse stelsel van
de Wm in samenhang met de Awb niet misstaan.
Tegen een ontwerp-besluit kunnen binnen de termijn van vier weken na
terinzagelegging bedenkiogen schriftelijk worden kenbaar gemaakt door
een ieder. 250 Desgevraagd bestaat binnen die periode de gelegenbeid tot
gedachtenwisseling en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen.?"
Het recht voor een ieder om bedenkingen in te brengen betekent dat aan
de hoedanigheid van degenen die van dit recht gebruik willen maken geen
nadere eisen worden gesteld. Zowel binnenlandse als buitenlandse
natuurlijke- en rechtspersonen kunnen van dit recht gebruik maken.?"

247
248
249
250

Art. 13.4 sub a. en b. Wm.
Art. 3:21 Awb.
Art. 3:22 Awb.
3:24, eerste lid Awb. Ook de adviserende instanties moeten binnen deze termijn hun advies
geven (art. 3:23 Awb).
251 Art. 3:25 Awb.
252 J.R. Jans, Grensoverschrijdende rechtsbescherming bij dreigende verontreiniging, in: W.
Brussaard, Th.G. Drupsteen, p.e. Gilhuis, N .S.J. Koeman (red.), Milieurecht, derde druk,
Zwolle 1993, biz. 635. Zie hierover ook: A. de Weert, a.w. 1994, biz. 65 e.v.
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Anders dan in Vlaanderen wordt het openbaar onderzoek in Nederland
gehouden naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Naast de aanvraag biedt
daarmee ook het ontwerp-besluit aanknopingspunten voor de inspraak. Het
nadeel van inspraak in een latere fase van de besluitvonning is echter weI
dat de afwegingen voor een belangrijk deel al in de voorbereidingsfase van
het ontwerp-besluit zijn gemaakt.
De defmitieve bescbikking op de aanvraag wordt door het bevoegde
bestuursorgaan uiterlijk zes maanden na de datum van ontvangst genomen.i" Het bestuursorgaan vermeldt bij de bekendmaking van bet besluit
zijn overwegingen omtrent de ingebracbte bedenkingen en adviezen.P'.
Bekendmaking van het besluit moet vervolgens plaatsvinden onder toepassing
van artikel 3:44 Awb.2SSBovendien wordt van bet besluit mededeling
gedaan door terinzagelegging en kennisgeving in een of meer dag-, nieuws-,
of buis-aan-buisbladen op zodanige wijze dat het daarmee beoogde doel
zo goed mogelijk wordt bereikt.i" Binnen deze formulering van de
bekendmakingsverplichting zou ook een bekendmaking over de grens kunnen
passen.
Tegen bet weigeren dan wel verlenen van de vergunning kan binnen zes
weken nadat de vergunning ter inzage is gelegd beroep worden ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State."? De beroepsgerecbtigden zijn omschreven in art. 20.6 Wm. Het betreft hier:
1.
2.
3.
4.

degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het
besluit;
de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit
te brengen over het ontwerp van het besluit;
degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van
het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

253 Art. 3:28 Awb.
254 Art. 3:27 Awb.
255 Het besluit moet worden toegezonden aan de aanvrager en aan de degenen die tegen het
ontwerp-besluit bedenkingen hebben ingebracht. Art. 3:44, tweede lid Awb.
256 Bij de bekendmaking wordt vermeld op welke plaats de stukken ter inzage Jiggen en de
tijdstippen waarop inzage mogelijk is. Gedurende vier weken moet in ieder geval gedurende
kantooruren inzage mogelijk worden gemaakt. Art. 3:44 tweede lid onder c. jo. art. 3:19
en art. 3:44 zesde lid Awb.
257 Art. 16 Wvo en art. 43 Gww jo. hoofdstuk 20 Wm. De afdeling beslist binnen 12 maanden.
Aan overschrijding van de termijn zijn echter geen rechtsgevolgen verbonden.
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De mime kring van gerechtigden tot het inbrengen van bedenkingen leidt
daarmee tot een mime kring beroepsgerechtigden. Oit betekent dat aIle
natuurlijke- en rechtspersonen (ook hier weer zowel binnenlandse als
buitenlandse) beroep kunnen instellen mits zij bedenkingen hebben
ingebracht tegen het ontwerp-besluit, dan weI kunnen aantonen daartoe niet
in staat te zijn geweest. Inmiddels is uit de jurisprudentie gebleken dat zowel
het beginsel van gelijke rechtstoegang als het non-discriminatiebeginsel,
dat het sluitstuk van de grensoverschrijdende rechtsbescherming vormt,
worden erkend.?"
Samenvattend kan worden opgemerkt dat de procedure voor Wvo- en Gwwvergunningen belangrijke procedurele waarborgen biedt. In de eerste plaats
gelden mime bekendmakingsverplichtingen. Daarbij moet, evenals bij het
MVD en Vlarem I, worden opgemerkt dat de publikatieverplichtingen alleen
voor het Nederlandse grondgebied gelden. Buitenlandse belanghebbenden
zijn als gevolg daarvan in een nadeliger positie. Een ruimte interpretatie
van de bekendmakingsverplichtingen, dan weI een uitdrukkelijke toevoeging
van een grensoverschrijdende bekendmakingsverplichting voor ontwerpbesluiten die tot een potentiele aantasting van grensoverschrijdende beIangen
kunnen leiden, zouden een oplossing kunnen bieden. In de Awb en Wm
is geen sprake van de uitsluiting van bepaalde binnenlandse of buitenlandse
organisaties van het beroepsrecht, zoaIs in het kader van het MVD en
Vlarem I het geval is.

4.5.2

Wwh-vergunning

Anders dan de vergunningprocedure voor de Wvo- en Gww-vergunning
is de procedure voor de vergunningverlening in het kader van de Wwh in
deze wet zelf geregeld. De aanvraag om vergunning wordt ingediend bij
de waterkwantiteitsbeheerder. 259 Bij de aanvraag moet een aantal gegevens
worden overgelegd. In art. 23 jo. art. 8 van de uitvoeringsregeling
waterhuishouding is aangegeven welke gegevens dit moeten zijn.260Met
name de in art. 8 genoemde gegevens zijn van belang voor belanghebbenden

258 Vz. ARRvS. 3 oktober 1978, AB 1979,40, Vz. ARRvS 20 februari 1985, MenR 1986,
nr. 1, biz. 19 beide besproken in J.H. Jans, a.w. 1993, biz. 635 tim 637, A. de Weert,
a.w. 1994, biz. 72 e.v.
259 Art. 25, eerste lid Wwh. Voor de waterkwaIiteitsbeheerder en voor gedeputeerde staten
van de provincie bestaat de mogelijkheid om advies uit te brengen (art. 26 Wwh).
260 Besluit van 6 juni 1990, Stb. 320, houdende regelen ter uitvoering van de Wet op de
waterhuishouding.
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om inzicht in de voomoemde activiteit te krijgen. Zo moeten worden
verstrekt: de naam van de betrokken wateren, een kaart met de plaats van
de afvoer, aanvoer, lozing of onttrekking, met de ligging van de werken
en (indien het gaat afwatering van een gebied) met de percelen ten behoeve
waarvan water wordt afgevoerd, een beschrijving van de werken waaronder
een opgave van de capaciteit, aanduiding van waterhoeveelheden in m' die
per een of meer tijdseenheden worden verplaatst, het doel, de begin- en
zo mogelijk de einddatum.
Sinds de inwerkingtreding van de Awb wordt in art. 27 Wwh bepaald dat
bij provinciale verordening gevallen kunnen worden aangewezen waarop
afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is.261 Anders dan de Wvo en
Gww-vergunningprocedure bevat de Wwh geen termijnen waarbinnen de
beslissing op de aanvraag moet worden genomen. De beslissing op de
aanvraag moet, bij gebreke van een wettelijke termijn, worden gegeven
binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn
wordt geacht te zijn verstreken indien niet binnen 8 weken na ontvangst
van de aanvraag een beschikking is gegeven door het bestuursorgaan (art.
4: 13 Awb).262
De bepalingen omtrent het instellen van beroep tegen een beschikking
zijn opgenomen in artikel 44 Wwh. Wanneer het een beschikking betreft
van een beheerder, niet zijnde het Rijk of een provincie, staat voor
belanghebbenden beroep open op gedeputeerde staten van de provincie
waarbinnen het gebied is gelegen. Het begrip 'belanghebbende' is nader
omschreven in art. 1:2 Awb. Als belanghebbende wordt in het licht van
dat artikel aangemerkt degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
betrokken is. Bij rechtspersonen worden als hun belangen mede beschouwd
de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen
en blijkens hun feitelijke werkzaarnheden in het bijzonder behartigen. Het
gaat hierbij met name om milieugroepen. De formulering van art. 1:2 Awb

261 Art. 27 Wwh. In die gevallen wordt de aanvraag gedurende vier weken ter inzage gelegd
voor hen aan wie gelegenheid wordt geboden hun zienswijze kenbaar te maken. Dit zijn
ingevolge art. 3: 13 Awb alle belanghebbenden. Voorafgaand aan de terinzagelegging wordt
van de aanvraag kennisgegeven in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huis-bladen of
op andere geschikte wijze. In deze kennisgeving wordt in ieder geval aangeduid waar en
wanneer de stukken ter inzage liggen en wie in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze
kenbaar te maken. Deze mogelijkheid is ingevolge art. 3: 13 Awb opengesteld voor
belanghebbenden. Zij hebben de keuze om dit mondeling of schrifteJijk te doen.
262 Wanneer het niet mogeJijk is de beslissing binnen deze termijn te geven stelt het bestuursorgaan de aanvrager hiervan in kennis en geeft daarbij een termijn aan waarbinnen de
beschikking tegemoet kan worden gezien (art. 4: 14 Awb).
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sluit niet uit dat dit ook buitenlandse belanghebbenden kunnen zijn.
Daarnaast kunnen eveneens bestuursorganen als belanghebbende worden
aangemerkt, voorzover het gaat om de hun toevertrouwde belangen. Na
het beroep op gedeputeerde staten kunnen belanghebbenden zich tot de
administratieve rechter wenden. Op grond van art. 8:1 jo. art. 7:1 Awb
moet men zich daarbij richten tot de administratieve kamer van de
rechtbank. Tegen een uitspraak van de rechtbank kan ingevolge art. 37
van de Wet op de Raad van State .hoger beroep worden ingesteld op de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In beide gevallen
bedraagt de beroepstermijn zes weken.t?
Evenals bij de voorbereidingsprocedure voor de Wvo- en Gww-procedure
is de Wwh-procedure met een aantal in hoofdstuk 3 geformuleerde
procedurele waarborgen omkleed. Daarbij moet echter worden aangetekend
dat in de Wwh-procedure, als gevolg van de toepassing van het belanghebbende-begrip, sprake is van een beperktere groep bezwaar- en beroepsgerechtigden dan bij de procedure in het kader van afdeling 3.5 Awb is
aangegeven.

5

Mogelijkbeden tot grensoverschrijdende afstemmlng van
vergunningen en algemene regels ten aanzien van waterhuishoudkundige systemen

Bij de grensoverschrijdende afstemming van (met name de toepassing van)
de in het voorgaande behandelde vergunningen en algemene regels is een
aantal aandachtspunten relevant.
Bij de regulering van de oppervlaktewaterkwaliteit kan worden
geconstateerd dat de vergunningstelsels in Vlaanderen en Nederland een
vergelijkbare reikwijdte hebben, hetgeen uit de begripsomschrijvingen kan
worden afgeleid. Tussen beide stelsels bestaan echter ook drie kenmerkende
((11 verschillen. In de eerste plaats wordt in Vlaanderen met Ii·sten van vergunningpIichtige handelingen gewerkt, terwijl in de Nederlandse
vo een
algemene omschrijyiQ&van vergunningpIichtige handeliogen is opgenomen.
Daarnaast valt het rio~eer
in Nederland slechts voor een deel onder
de werking van de Wvo en kunnen voor het overige in gemeen ehJlre noleringsverordemngen rege .worden gesteld. Tenslotte is ook wat betreft de
..> bevoegdheid tot vergunningverlening sprake van uiteenlopende regelgeving

V~

@

263 An. 6:7 Awb.
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in Nederland en Vlaanderen. In Vlaanderen vindt vergunningverlening,
afuankelijk van de klasse waarin de inrichting is ingedeeld, plaats op het
niveau van de gemeente, de provincie of het Vlaamse Gewest, terwijl in
Nederland (voorzover in het kader van dit onderzoek van belang) de
waterkwaliteitsbeheerders of de gemeenten bevoegd zijn.
Met de inwerkingtreding van het MVD en Vlarem I in Vlaanderen en de
Wm in Nederland heeft een aanzienlijke verbreding van het afwegingskader
plaatsgevonden ten opzichte van de voorheen gangbare sectorale invalshoek.
De afweging ten aanzien van de toelaatbaarheid van activiteiten met nadelige
effecten voor de oppervlaktewaterkwaliteit moet zowel in Vlaanderen als
in Nederland plaatsvinden tegen de achtergrond van de bescherming van
het milieu. Inhet licht van het IPPC-voorstel is dit van belang. Dit betekent
bijvoorbeeld dat ook vanuit het oogpunt van bescherming van de grondwaterkwaliteit beperkingen aan lozingen op oppervlaktewater kunnen worden
verbonden. De samenhangen tussen de kwaliteitsaspecten binnen waterhuishoudkundige systemen, maar ook de samenhang met de relevante omgeving,
kunnen als gevolg daarvan beter in de beoordeling worden betrokken. Het
toetsingskader voor vergunningen met betrekking tot de oppervlaktewater- !
kwaliteit loopt in Vlaanderen en Nederland echter niet geheel parallel.
Belangrijk is dat bij de beoordeling van een milieuvergunningaanvraag in
Vlaanderen ruimtelijke plannen, en in de toekomst ook milieubeleidsplannen,
een belangrijke rol spelen. In Nederland is dit wat betreft de ruimtelijke
plannen niet het geval. Daarentegen vormen in Nederland waterhuishoudings- en milieubeleidsplannen een belangrijk onderdeel van het toetsingskader. Tegen de achtergrond van de afstemming van oppervlaktewaterkwaliteitsbescherming in Vlaanderen en Nederland is relevant dat de milieukwali-I
teitseisen voor oppervlaktewateren in beide landen deel uitmaken van het
toetsingskader. De in hoofdstuk 6 van dit onderzoek behandelde kwaliteitseisen voor oppervlaktewateren die ter implementatie van EG-richtlijnen zijn
opgesteld kunnen een aanknopingspunt voor grensoverschrijdende
afstemming vormen.
De vooruitgang op het terrein van de vergunningverlening zit niet aileen
in de genoemde materiele aspecten, maar evenzeer in de procedurele
waarborgen. In Vlaanderen is door de inwerkingtreding van het MVD en
Vlarem I een belangrijke vooruitgang geboekt. Er is meer aandacht voor
openbaarheid vangegevens, inspraakmogelijkheden en rechtsbescherming.
In Nederland waren deze waarborgen reeds in een eerder stadium in de
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wetgeving opgenomen. Deze ontwikkelingen zijn in het licht van de IPPCrichtlijn relevant.
Ook wat betreft de procedurele waarborgen is sprake van enkele
verschilpunten tussen het Vlaamse en Nederlandse stelsel. Inde eerste plaats
~~betreffen deze de publikatieverplichtingen. InVlaanderen geldt uitsluitend
voor klasse-I inrichtingen een bekendmakingsverplichting in dag- en
weekbladen. Met name voor buitenlandse natuurlijke- en rechtspersonen
is het moeilijk om zich, wanneer kennisgeving uitsluitend door middel van
aanplakking plaatsvindt, op de hoogte te stellen van de voorgenomen
activiteit. Bij publikatie in dag- en weekbladen is het bereik groter.
Overigens is in dat verband al opgemerkt dat publikatieverplichtingen alleen
binnen de landsgrenzen gelden. Als gevolg daarvan is het voor buitenlandse
natuurlijke- en rechtspersonen in beginsel al veel moeilijker om zich op
de hoogte te stellen van voorgenomen activiteiten.
Ook ten aanzien van de inspraakmogelijkheden verschillen de Vlaamse
en Nederlandse regeling. Dit verschil zit in het tijdstip tijdens de procedure
waarop de inspraakmogelijkheid wordt voorzien. In Vlaanderen vindt
inspraak plaats naar aanleiding van de aanvraag, terwijl in Nederland pas
naar ~anleiding van het ontwerp-besluit een inspraakmogelijkheid wordt

I

I

~ voorzten.
Ret derde en tevens belangrijkste verschilpunt betreft de omschrijving
van categorieen derde-belanghebbenden die een beroepsrecht hebben tegen
de beslissing op een vergunningaanvraag. In Vlaanderen is deze categorie
zodanig omschreven dat sprake moet zijn van 'rechtstreekse hinder' , hetgeen
ertoe heeft geleid dat koepelorganisaties (bijvoorbeeld de Bond beter
leefmilieu) van het beroepsrecht zijn uitgesloten. Dit geldt niet alleen voor
de fase van administratief beroep, maar ook voor de fase van beroep op
de Afdeling administratie van de Raad van State. Onder de werking van
de TVM zal hierin deels verbetering komen. De omschrijving van het
beroepsrecht voor de fase van administratief beroep wordt dan vergelijkbaar
met de omschrijving die in de Nederlandse Wm is opgenomen ter zake
van het beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak. Daarmee wordt ook
voor koepelorganisaties de weg geeffend om administratief beroep in te
stellen. De ontvankelijkheidseisen bij de afdeling administratie van de Raad
van State in Belgie blijven echter onverkort van kracht. Dit betekent dat
koepelorganisaties nog steeds niet-ontvankelijk zullen worden verklaard.
Wellicht dat de aanpassing van het administratiefberoepsrecht in de TVM
voor de Raad van State aanleiding vormt om zijn standpunt ten aanzien
van de ontvankelijkheid van koepelorganisaties te herzien.
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In het licht van de procedurele waarborgen verdient de deelname van de
Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert aan een Vlaamse milieuvergunningprocedure bijzondere vermelding. Hieruit blijkt dat de inspraak- en beroepsmogelijkheid op grond van het MVD en Vlarem I onverkort van toepassing
zijn op buitenlandse milieugroepen (mits zij geen koepelorganisatie zijn
en rechtstreeks hinder ondervinden). Overigens zijn in de TVM verschillende bepalingen opgenomen over de betrokkenheid van buitenlandse
belanghebbenden bij de vergunningprocedure. Deze moeten echter in
uitvoeringsbesluiten nader worden uitgewerkt.
In de jurisprudentie ten aanzien van de toepassing van de Wm (en
voorheen de Wabm) is het beginsel van gelijke rechtstoegang voor
buitenlandse burgers en organisaties eveneens erkend. Anders dan in
Vlaanderen zijn koepelorganisaties daarbij niet uitgesloten.
Bij de grensoverschrijdende afstemming tussen vergunningen die de
grondwaterkwantiteit betreffen, bestaan inhoudelijke overeenkomsten tussen
het Vlaamse en Nederlandse stelsel wat betreft de activiteiten waarop het
vergunningstelsel betrekking heeft. Voor wat de procedurele waarborgen
betreft biedt het Nederlandse stelsel met name in de fase van beroep voor
derden veel verdergaande waarborgen dan de Vlaamse regeling. De
waarborgen in de Gww zijn gelijk aan die ten aanzien van de Wvovergunningverlening. Gelet op deze verschillen is de in paragraaf 2.2
behandelde Benelux-beschikking van belang. Het gaat hier om de beschikking inzake overleg en samenwerking bij de voorbereiding van beslissingen
omtrent vergunningen voor grondwateronttrekkingen waarvan grensoverschrijdende gevolgen mogelijk zijn. In deze beschikking zijn overlegverplichtingen opgenomen. Daarnaast bestaat een mogelijkheid tot advisering door
het bevoegde bestuursorgaan in het mogelijk benadeelde land aan het
bevoegde bestuursorgaan in het land waarin het voomemen tot de activiteit
bestaat. Hoewel de procedures in Vlaanderen en Nederland niet geheel
vergelijkbaar zijn, biedt deze beschikking een kader voor afstemming,
evenals voor de inbreng van de mogelijk benadeelde buitenlandse belangen.
De beschikking heeft echter specifiek betrekking op de positie van
bestuursorganen in het mogelijk benadeelde land. Voor natuurlijke- en
rechtspersonen biedt de beschikking geen soelaas.
Tenslotte moet worden opgemerkt dat zowel in Vlaanderen als in Nederland \\
sprake is van een tendens naar de toepassing van algemene regels in plaats .
van een vergunningplicht. De concrete beoordeling van activiteiten vervalt
daarmee. Dit laat echter de mogelijkheid onverlet om bij het opstellen van
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algemene regels, voor zover dit noodzakelijk is, enigszins met grensoverschrijdende milieueffecten rekening te houden.
Voor afstemmingsmogelijkheden heeft dit consequenties, aangezien het
rekening houden met binnenlandse en buitenlandse belangen in concrete
gevallen niet meer mogelijk is. Wanneer een activiteit desondanks binnen
een gebied onwenselijk wordt geacht is het uiteindelijk slechts mogelijk
om deze uit een gebied te weren (in een ruimtelijk plan).
Daarnaast is het niet uitgesloten dat een activiteit op grond van andere
wetgeving, zoals de natuurbeschermingswetgeving vergunningplichtig is.
Als gevolg daarvan is een concrete afweging in dat verband mogelijk. Deze
vergunningstelsels komen aan de orde in paragrafen 6 en 7. Voor
mogelijkheden om activiteiten via ruimtelijke plannen uit een gebied te
weren wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

6

Vergunningen en a1gemene regeIs met betrekking tot de
relevante omgeving in VIaanderen

6.1

1nleidendeopmerkingen

In de voorgaande paragrafen is ingegaan op vergunningen en algemene
regels die zijn gericht op bescherming en beheer van waterhuishoudkundige
systemen. Niet alleen via de op die plaats besproken instrumenten wordt
bijgedragen aan bescherming en beheer van waterhuishoudkundige systemen.
Ook de regulering van de kwaliteit van de bodem is van belang vanwege
de invloed die daarvan uitgaat op de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit (milieuvergunning; par. 6.2).
Daamaast is de wijze waarop het gebruik van de bodem aan de hand
van vergunningen wordt bepaald vanuit het perspectief van de ruimtelijke
ordening (bouw- en verkavelingsvergunningen; par. 6.3) relevant voor het
onderhavige onderzoek.
Tenslotte zijn vergunningen op het terrein van het natuurbeheer van
belang aangezien deze in een aantal gevallen verbonden zijn met de
bijzondere bescherming die aan gebieden in het kader van het natuurbeheer
wordt geboden (Vegetatiebesluit; par. 6.4). Ter afsluiting zal in paragraaf
6.5 worden ingegaan op een aantal afstemmingsconstructies tussen
vergunningen.
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6.2

Milieubeheer

6.2.1

Nogmaals de integrate milieuvergunning op basis van het MVD
en Vlarem I

De bespreking van de integrale milieuvergunning lean op deze plaats kort
zijn aangezien in hoofdlijnen kan worden verwezen naar de bespreking van
dit stelsel in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2. De bodembescherming maakt immers
onderdeel uit van deze integrale milieuvergunning. Het gaat hierbij onder
andere om activiteiten als het storten van stoffen in de bodem dan weI de
opsiag van deze stoffen op de bodem, ais gevoig waarvan via doorsijpeling
door bodem of ondergrond verontreiniging van grondwater kan optreden.264 Daarnaast kan worden gedacht aan andere activiteiten die een
bedreiging voor opperviaktewater en grondwater kunnen vonnen, zoals
het storten van afval op de bodem.r"
Vande vergunningplicht ter voorkoming van grondwaterverontreiniging
via de bodem zijn uitgezonderd het uitspreiden van meststoffen en andere
stoffen voor gebruik in land- en tuinbouw, mits de opgelegde nonnen,
toegelaten hoeveelheden of gebruiksaanwijzingen worden nageleefd.i"
Evenals voor de directe beschenning van oppervlaktewater en grondwater
zijn voor de bescherming van de bodem algemene en sectoriele voorwaarden
van toepassing. Naast de in Vlarem ITopgenomen voorwaarden moet hierbij
ook in het bijzonder worden gewezen op emissienonnen die in het
Mestdecreet zijn opgenomen.f" In dit verband is tevens het ontwerpmestactieplan van belang dat door de Vlaamse Landmaatschappij bij de
advisering naar aanleiding van milieuvergunningaanvragen wordt betrokken.
In dit actieplan wordt gezocht naar een evenwicht tussen milieu en
mestproblematiek op langere termijn.i"

E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, blz, 176.
Vgl. bijv. 2.2 onder a. en b. van bijlage 1 bij Vlarem I.
E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, bIz. 176.
Decreet van 23 januari 1991 tot bescherroing van het leefmilieu tegen de verontreiniging
door meststoffen, B.S. 28 februari 1991. Zie hierover: E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers,
a.w. 1994, bIz. 186. Zie over dit decreet ook paragraaf 7.3.1 van hoofdstuk 6.
268 In he! actieplan word! echter uitgegaan van strengere nonnen dan op basis van het Mestdecreet
gelden. He! gebruik van ontwerp-plannen en omzendbrieven die het beleid ten aanzien van
de veehouderij steeds verder aanscherpen word! me! name door de Belgische Boerenbond
bestreden. Zie bijv. S. de Becker, Ontwerp-mestactieplan 1992 en advisering van lopende
milieuvergunningaanvragen, Milieurecht info 1993, nr. 9, bIz. 1 e.v.

264
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Ook in verband met de bodembescherming moet nog eens worden verwezen
naar de betekenis van een integrale afweging in het kader van de milieuvergunningverlening. Voor dit onderzoek is hier met name van belang dat de
beoordeling van de toelaatbaarheid van bijvoorbeeld het storten van stoffen
op de bodem niet uitsluitend moet worden gebaseerd op een afweging van
de effecten voor de bodem. Daarbij moeten onder andere ook de effecten
op het grondwater worden meegewogen. Door dit ruime afwegingskader
kan regulering van activiteiten ten aanzien van de relevante omgeving in
toenemende mate ook een bijdrage leveren aan bescherming van waterhuishoudkundige systemen. Voor de overige aspecten van het toetsingskader,
de vergunningvoorschriften en de procedurele waarborgen in het kader van
de vergunningprocedure wordt verwezen naar paragraaf3 .2.1 en 3.2.2 van
dit hoofdstuk.

6.3

Ruimtelijke ordening

6.3.1

Algemeen

Het gebruik van de bodem is van invloed op de bescherming van watersystemen. Niet aIleen in de aanduiding van bestemmingen, maar ook in de
concrete uitwerking daarvan komt dit tot uitdrukking. Bij de regulering
van het concrete gebruik van de bodem is in Vlaanderen de Stedebouwwet
van belang.i" In deze wet zijn twee voor dit onderzoek relevante vergunningen geregeld, namelijk de bouwvergunning en de verkavelingsvergunning. Onder de werking van de bouwvergunning valt een aantal activiteiten
die, zoals verderop in dit hoofdstuk nog zal blijken, in Nederland door
afzonderlijke vergunningstelsels worden gereguleerd. In paragraaf 7.3 wordt
daarop teruggekomen.

6.3.2

De bouwvergunning op basis van de Stedebouwwet

Voor een groot aantal activiteiten is ingevolge de Stedebouwwet een
bouwvergunning vereist. 270 In de eerste plaats is 'het bouwen, een grond
gebruiken voor het plaatsen van een of meer vaste inrichtingen en het
afbreken, verbouwen, herbouwen van een bestaande woning' vergunning-

269 Wet van 29 maar! 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw,
B.S. 12 april 1962.
270 Ben aantal bouwvergunningplichtige werken valt tevens onder de werking van de m.e.r.-plicht.
De MER zaI nader aan de orde komen in hoofdstuk 9.
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plichtig. De wet geeft aan wat onder bouwen en het plaatsen van een vaste
inrichting moet worden verstaan. De omschrijving Iuidr:?"
'het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een
inrichting, die - al dan niet uit duurzame material en vervaardigd -in de grond
in ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de grond zijn steun vindt ten
behoeve van de stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, ook
al kan ze uit e1kaar worden genomen. '

Met name het begrip 'constructie' is in de jurisprudentie vaak aan de orde
geweest. Hieronder vallen afsluitingsmuren, grote reclameborden en
parkeerplaatsen voor meer dan 100 auto's.F'
In het perspectief van de betekenis van de bouwvergunning voor de
bescherming en het beheer van watersystemen moet in het bijzonder worden
gewezen op de bouwvergunningplicht voor het aanmerkelijk wijzigen van
het relief van de bodem.?" Daaronder worden in ieder geval het dempen
of graven van vijvers of waterlopen en het graven van een noodbassin voor
overtollige mest begrepen.F" Ben reliefwijziging van 50 em. wordt vaak
gehanteerd als algemeen criterium om te beoordelen of sprake is van een
aanmerkelijke reliefwijziging.f" Wijzigingen van minder dan 50 em, zijn
vrijgesteld van vergunningplicht in het KB van 16 december 1981.276
Volgens Stryckers moet dit algemene criterium voor bepaalde categorieen
gebieden worden genuanceerd. Zo kunnen in ecologisch waardevolle
gebieden ook door geringere reliefwijzigingen ernstige gevolgen voor natuurwaarden optreden."" Ook buiten deze kwetsbare gebieden kan echter

271 Art. 44, § 1, 1° Stedebouwwet.
272 Zie: M. Boes, Het vergunningstelsel inzake de ruimtelijke ordening, 1992, biz. 3 tIm 4.
273 In het vervolg van dit hoofdstuk zal nog blijken dat deze activiteiten in Nederland worden
gereguleerd door middel van ontgrondingsvergunningen.
274 Art. 44, § 2°' Zie hierover: E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 74 tIm
75, aIsmede R. Vekeman, a.w. 1992, biz. 74.
275 M. Boes, a.w. 1992, biz. 7. Zie ook de uitspraak van het Hofvan Beroep in Gent (tiende
kamer) van 1 oktober 1992, TMR 1994, nr. 2, biz. 113 e.v. Het begrip aanmerkelijke
wijziging wordt geconcretiseerd aan de hand van de omvang van het grondverzet dat met
reliefwijziging gepaard gaat en/of de oppervlakte die de verrichting beslaat in verhouding
tot de oppervlakte van het stedebouwkundig geheel waarin zij wordt uitgevoerd. Zie de noot
van R. Vekeman onder de aangehaalde uitspraak.
276 KB van 16 december 1981 tot bepaIing van bouwwerken die zijn vrijgesteld van een
bouwvergunning, B.S. 5 februari 1982.
277 P. Stryckers, De bescherming van de natuur in het Vlaamse Gewest, in: L. Lavrysen (red.),
Milieurecht, recente ontwikkelingen deelll, Brussel 1989, biz. 103, E. de Pue, L. Lavrysen,
P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 75. In de het nieuwe Decreet inzake de ruimtelijkordening
en stedebouw worden in groengebieden en bosgebieden aile reliefwijzigingen, ongeacht het
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een geringe reliefwijziging een bedreiging vormen voor de goede plaatselijke
ordening.?"
Behalve voor deze twee belangrijke categorieen vergunningplichtige
activiteiten geldt de bouwvergunningplicht tevens voor ontbossing?",
aanleg van golfterreinen'", ontginning en tens lotte voor vegetatiewijziging
van heiden of venen en van de bij Besluit van de Vlaamse regering in het
bijzonder beschermde gebieden.!" Dit besluit is vooralsnog niet totstandgekomen. Het is echter de vraag of dat nodig is. Boes wijst op een
uitspraak van de Voorzitter van de Rechtbank in eerste aanleg in Gent.
In deze uitspraak is een bestemming als natuurgebied of groengebied in
een gewestplan aangemerkt als in overeenstemming met de hierboven
gegeven omschrijving. Daarmee zou dus een afzonderlijk aanwijzingsbesluit
overbodig zijn.282
Inde Stedebouwwet en de uitvoeringsbesluiten wordt geen limitatieve
opsomming van vergunningplichtige activiteiten gegeven. Inde gemeentelijke bouwverordening, door de gemeenteraad opgesteld na advies van de
bestendige deputatie, kunnen ook andere handelingen aan een vergunningplicht worden onderworpen. De verordening moet worden goedgekeurd
door de Vlaamse regering.i"
Een bouwvergunning kan ook op tijdelijke basis worden verleend
wanneer het gaat om de oprichting van bouwwerken of om de uitvoering
van aan een vergunning onderworpen werken, gedurende een periode die
voorafgaat aan de verwezenlijking van de aangewezen defmitieve bestem-

niveau, de wijziging, de vegetatie en de drainage vergunningplichtig gesteld, uitgezonderd
bij cultuurgronden. Zie: M. Evenepoel, Voorontwerp van decreet inzake de ruimtelijke
ordening en de stedebouw. Krachtlijnen, in: K. Deketelaere (red.), Recente ontwikkelingen
inzake ruimtelijke ordening en stedebouw, Brugge 1994, biz. 32.
278 E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 75.
279 Art. 44, § 1, 2° Dit is slechts vergunningplichtig voorzover dit leidt tot wijziging van de
bestemming. Zie: R. Vekeman, a.w. 1992, biz. 74, evenals E. de Pue, L. Lavrysen, P.
Stryckers, a.w. 1994, biz. 75.
280 Art. 78 bis van Decreet van 27 maart 1991 tot aanvulIing van art. 44 van de Wet op de
ruimtelijke ordening en stedebouw, B.S. 25 mei 1991.
2.81 Zie over bouwvergunningplicht voor deze categorieen: L. van Geystelen, a.w. 1993, biz.
98 tim 99.
282 M. Boes, Bouw- en verkavelingsvergunningen en milieuzorg, in: L. Lavrysen (red.),
Milieurecht, recente ontwikkelingen, Deel II, Brussel 1989, biz. 369 evenals noot 7 op biz.
364.
283 L. van Geystelen, a.w. 1993, biz. 100.
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ming.i" Deze formulering vertoont deels een overeenkomst met de
Nederlandse aanlegvergunning die in paragraaf7.3 nog aan de orde komt.
Een aantal activiteiten is vrijgesteld van de vergunningplicht.i" Deze
zijn opgenomen in een Koninklijk besluit. 286 Activiteiten met betrekking
tot de waterhuishouding die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld de aanleg
ofherinrichting van collectoren en riolen in woonstraten, gewone ruimingsen onderhoudswerkzaamheden aan onbevaarbare waterlopen en het graven
of dempen van grachten en waterlopen in ruilverkaveling en waterbeheersingswerkzaamheden die niet zonder gevaar of schade kunnen worden
uirgesteld."?
Ret is de vraag of deze, van de vergunningplicht vrijgestelde, werken
en handelingen toch moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met
plannen van aanleg die immers verordenende kracht hebben. Boes wijst
erop dat het aanvaarden van de gebondenheid aan de plannen van aanleg
ertoe zou leiden dat bij vrijgestelde bouwwerken een striktere binding aan
de plannen zou bestaan dan bij vergunningplichtige bouwwerken. Bij de
beoordeling van de bouwvergunningaanvraag kan immers in een aantal
gevallen van de voorschriften in plannen van aanleg worden afgeweken. 288
Een vergunningaanvraag moet worden getoetst aan eisen van goede
plaatselijke ordening. Deze eisen blijkenin de eerste plaats uit voorschriften
bij plannen van aanleg. Deze geven echter nooit een sluitend geheel van
voorschriften. Er blijft dus nag beleidsruimte over. Uitgangspunt bij het
benutten van deze beleidsruimte is dat geen strijd mag ontstaan met de
voorschriften van het plan. Anderzijds ontslaat overeenstemming met het
plan ook niet van verdergaande toetsing. Welke elementen kunnen nu aan
goede plaatselijke ordening worden onderscheiden? Boes wijst in dit verband
op jurisprudentie waarin onder andere het karakter en de schoonheid van
de omgeving en de fraaiheid van het landschap als elementen zijn
genoemd.?" Ret gegeven dat een inrichting als hinderlijk is beoordeeld
mag niet als enige weigeringsgrond worden aangevoerd bij de beslissing
284 Art. 44, § 3, 2° Stedebouwwet.
285 Art. 44, § 2 Stedebouwwet.
286 KB 16 december 1971 tot bepaling van werken en handelingen die vrijgesteld zijn, ofwel
van de bemoeiing van een architect, ofwel van de bouwvergunning, ofwel van het eensluidend
advies van de gemachtigde ambtenaar. B.S. 19 januari 1972.
287 De verdere aanleg van riolering wordt in de jurisprudentie wei als vergunningplichtig aangemerkt. Vgl. Casso 27 september 1984, aangehaald in: R. Vekeman a.w. 1992, biz. 73.
288 M. Boes, a.w. 1992, biz. 8 tIm 9.
289 M. Boes, a.w. 1989, biz. 365 tIm 366.
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op een bouwvergunningaanvraag. WeI kan het college van burgemeester
en schepenen op grond van eigen onderzoek tot de slotsom komen dat de
hinder niet verenigbaar is met de goede plaatselijke ordening. 290 Weigering
van een vergunning is echter uitsluitend mogelijk om redenen verband
houdend met stedebouw en ruimtelijke ordening.?"
Op 23 juni 1993 heeft de Vlaamse Raad enkele decreten uitgevaardigd met
als doel om tot een betere bescherming van de resterende open ruimte te
komen.i" In het eerste decreet wordt de zogenaamde opvulregel vrijwel
volledig afgeschaft."" Deze opvulregel liet toe om tussen twee aangrenzende panden die op minder dan 70 meter van elkaar lagen te bouwen, zelfs
wanneer deze gronden niet in een bouwzone waren gelegen. Deze regel
mocht niet worden toegepast in onder andere natuurgebieden met wetenschappelijke waarden, maar weI bijvoorbeeld in landschappelijk waardevolle
gebieden.i" Ingevolge het decreet uit 1993 mag nu nog uitsluitend de
opvulregel worden toegepast bij gemeenschapsvoorzieningen en openbare
diensten.?"
Naast de bijna volledige afschaffmg van de opvulregel is voor dit
onderzoek het decreet tot aanpassing en aanvulling van het mini-decreet
uit 1984 van belang.?" Op basis van dit mini-decreet was het mogelijk
om bestaande vergunde gebouwen die gevestigd waren binnen een zone
waar ze volgens de bestemming niet thuishoorden, toch nog uit te breiden
of te verbouwen (dus in strijd met het gewestplan). Hoewel de werking

290 M. Boes, a.w. 1989, biz. 366. Zie ook het arrest van de Raad van State van 23 februari
1993, TGEM 1993, ill. 4.
291 Arrest van de Raad van State van 21 september 1989, ill. 33.047.
292 Zie hierover: R. Vekeman, De recente wijzigingen in de Stedebouwwet, TGEM 1994, ill.
1, biz. 20 e. v. Een van deze decreten is reeds behandeld bij de milieuvergunningveriening.
293 Decreet van 23 juni 1993 houdende aanvulling met een art. 87 van de Wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw, B.S. 14 augustus
1993.
294 Vgl. B. Martens, Nieuwe beperkingen in de ruimtelijkeordening en stedebouw, Milieurecht
info 1993, ill. 10, biz. 1, R. Vekeman, a.w. 1994, biz. 20 tim 21.
295 Bij besluit van de Vlaamse regering van 15 september 1993 tot uitvoering van het decreet
van 23 juni 1993 houdende aanvulling met een artikel 87 van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, B.S. 27 januari
1994, is de voorheen bestaande bepaling van het KB van 28 december 1972, betreffende
de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen,
ingetrokken.
296 Decreet 28 juni 1984 houdende aanvulling van de wet van 29 maar! 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, B.S. 30 augustus 1984 resp. Decreet van
23 juni 1993 houdende wijziging van art. 79 van de Wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw, B.S. 12 augustus 1993.
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van deze uitzonderingsbepaling reeds in 1989 aan een aantal beperkingen
werd onderworpen, heeft de uitvoering toch de open ruimte in belangrijke
mate aangetast.?" Op basis van de regeling in het decreet uit 1993 wordt
de afwijking van gewestplannen dan ook beperkt tot verbouwingen die niet
leiden tot een volume- of oppervlaktevermeerdering, tot het uitbreiden
voorzover nodig voor om te voldoen aan voorschriften op grond van de
milieuwetgeving en tot zonevreemde gebruikswijzigingen. Daarbij mag
de goede plaatselijke ordening niet worden geschaad.?" Inmiddels is ook
de werking van dit decreet uitgesloten voor groengebieden, overstromingsgebieden, bosgebieden met ecologische waarde en bufferzones. 299
Bij de beoordeling van een aanvraag om een bouwvergunning wordt een
belangrijke plaats ingenomen door de adviserende- en beslissingsbevoegdheid
van de Gemachtigde ambtenaar (zie ook de volgende deelparagraat). Deze
bevoegdheid is verankerd in de Stedebouwwet. Het advies van de
Gemachtigde ambtenaar heeft betrekking op de vraag of de aanvraag in
overeenstemming is met het gewestplan en een goede plaatselijke ordening.
Bij het verlenen van een gunstig advies mag de Gemachtigde ambtenaar
afwijken van de voorschriften van een ontwerp-gewestplan of gewestplan
indien de aanvraag betrekking heeft op onder andere het uitbreiden van
een bestaand vergund gebouw op voorwaarde dat de uitbreiding het
noodzakelijk gevolg is van de overeenkomstig het Milieuvergunningdecreet
voorgeschreven algemene en sectoriele voorwaarden, strekkende tot
bevordering van de kwaliteit van het milieu. De afwijking is uitsluitend
toegestaan voorzover de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad. 300

297 Zie over de beperkingen: Besluit van de Vlaamse regering van 15 maar! 1989, houdende
bepaling van de gebieden van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen waarbinnen
afwijkingen in verband met het verbouwen, herbouwen ofuitbreiden van bestaande vergunde
gebouwen niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden toegestaan, B.S. 6 juni 1989. Deze
gebieden betroffen onder meer natuurgebieden, bosgebieden met ecologische waarde en
natuurreservaten.
298 Vgl. R. Vekeman, a.w. 1994, biz. 22.
299 Zie: art. 1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 29 september 1993 tot uitvoering
van het decreet van 23 juni 1993 houdende wijziging van art. 79 van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, B.S. 27 januari
1994. De beperkingen van dit besluit gelden niet voor aanvragen met betrekking tot het
houden van dieren, voor landbouwdoeleinden, met de bijzondere installaties, opslagplaatsen
en bedrijfswoning (art. 2).
300 Hiermee wordt bedoeld dat de ruimtelijke draagkracht niet wordt overschreden en dat de
voorziene verweving van functies de aanwezige of te realiseren bestemmingen in de
onmiddellijke omgeving niet in het gedrang brengt of verstoort.
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Bepaalde gebieden kunnen van de afwijldngsbevoegdheid worden uitgesloten. 301
Bij een ongunstig advies kan de Gemachtigde ambtenaar afwijken van
de voorschriften van een gewestplan dan weI een algemeen of bijzonder
plan van aanleg voorzover de handelingen waarvoor vergunning wordt
gevraagd strijdig zijn met een voorlopig vastgesteld gewestplan. Omgekeerd
kunnen ook handelingen en werken worden toegestaan die in strijd zijn
met het bestaande gewestplan, maar in overeenstemming met een voorlopig
vastgesteld gewestplan.P"
Een ongunstig ofvoorwaardelijk advies is bindend voor het schepencollege. Feitelijk berust de beslissingsbevoegdheid in deze gevallen bij de
Gemachtigde ambtenaar. Bij een gunstig advies is dit niet het geval. Het
schepencollege kan de vergunning dan nog weigeren ofwel strengere
voorschriften opnemen. 303 Afwijldng van gewestplannen, AP A's en BP A's
is uitsluitend toegestaan binnen de grenzen van art. 50 Stedebouwwet en
nadat de Gemachtigde ambtenaar dit heeft toegelaten.P'
Er bestaat een aantal uitzonderingen op de verplichting tot het vragen van
advies aan Gemachtigde ambtenaar. In de eerste plaats is dit het geval in
de situatie waarin een perceel binnen het gebied van een goedgekeurd BP A
dan wel een goedgekeurde verkaveling is gelegen.t" In die gevallen heeft
ambtenaar geen gelegenheid tot advisering vanwege de verordenende kracht
van een bijzonder plan van aanleg.P" In de tweede plaats behoeft geen
advies te worden gevraagd wanneer de aanvraag betrekking heeft op een
perceel gelegen binnen een behoorlijk vergunde verkaveling.?" Tenslotte
kunnen bepaalde werken en handelingen worden vrijgesteld van het
advies.?"

301 Zie: Decreet van 23 juni 1993 houdende wijziging van artikel 79 van de Wet van 29 maart
1962houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, B.S. 12 augustus
1993.
302 Art. 45, § 2 Stedebouwwet zoals gewijzigd door art. 105 Programmadecreet.
303 E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, blz. 83, L. van Geystelen, a.w. 1993,
blz. 109.
304 Zie hierover: M. Boes, a.w. 1992, blz. 14.
305 Art. 46, eerste lid Stedebouwwet.
306 WeI beschikt de Gemachtigde ambtenaar over de mogelijkheid om binnen 15 dagen na
ontvangst van de beslissing op de aanvraag, deze beslissingte schorsen. De Vlaamse regering
beslist vervolgens binnen 40 dagen over vernietiging van de bouwvergunning.
307 Art. 46, tweede lid Stedebouwwet.
308 Zie het hiervoorreeds aangehaalde Koninklijk besluit van 16december 1971, B.S. 19januari
1972.
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Hoewel de Gemachtigde ambtenaar in die gevallen geen adviserende
bevoegdheid heeft, kan deze toch door middel van de bevoegdheid tot
schorsing van de bouwvergunning belangrijke invloed uitoefenen. De
Gemachtigde ambtenaar kan onder andere een bouwvergunning schorsen
die, hoewel steunend op een BPA ofverkavelingsvergunning, onverenigbaar
is met de voorschriften van een voorlopig vastgesteld gewestplan.?" In
deze gevallen heeft het voorlopige gewestplan dus nog weI rechtsgevolgen."?
6.3.3

De verkavelingsvergunning op basis van de Stedebouwwet

Van verkaveling is sprake wanneer een deel van een onroerend goed
tenminste gedeeltelijk juridisch wordt afgesplitst. De afsplitsing kan
plaatsvinden door middel van vrijwillige verkoop, verhuur voor tenminste
negen jaar, of door middel van het vestigen van een recht van erfpacht ofwel
een opstalrecht. Relevant is dat het afgesplitste deel bestemd moet zijn voor
woningbouw of voor het oprichten van een vaste of verplaatsbare inrichting
die voor bewoning geschikt is. 3ll Het doel van de verkavelingsvergunning
is om aan de koper van de bouwgrond de garantie te geven dat hij de
woning inderdaad zal mogen bouwen."!
Op het moment van verkaveling moet het afgesplitste deel onbebouwd
zijn. Van 'onbebouwd' wordt ook gesproken als zich op het perceel
constructies bevinden die niet voor woningbouw geschikt zijn.!" Wanneer
aan de hier genoemde voorwaarden niet is voldaan is geen verkavelingsvergunning vereist.
Een verkavelingsvergunning vormt dejuridische basis voor woningbouwprojecten die niet zonder verkaveling kunnen worden verwezenlijkt. De
vergunning geeft aan een grondeigenaar het recht om grond te verkavelen.
Deze vergunning regelt de ruimtelijke ordening van het te verkavelen geheel.
Hoewel in dit verband vaak een vergelijking met een bijzonder plan van
aanleg (zie hoofdstuk 5) wordt getrokken is dit volgens Vekeman niet geheel
juist. In tegenstelling tot een dergelijk plan verleent een verkavelingsvergunning namelijk individuele rechten. Hoewel een verkavelingsvergunning de

309 De beslissingsbevoegdheid
van de Gemachtigde ambtenaar zal worden afgescbaft in het
Decreet inzake de ruimtelijke ordening en stedebouw. Zie hierover: M. Evenepoel, a.w.
1994, biz. 34.
310 Art. 46 Stedebouwwet zoals gewijzigd door art. 107 van het Programmadecreet.
311 Art. 56, § 1 Stedebouwwet,
zie hierover: M. Boes, a.w. 1992, biz. 27.
312 M. Boes, a.w. 1989, biz. 371.
313 M. Boes, a.w. 1992, biz. 27.
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bouwvergunningplicht niet opheft, za1 normaliter de verlening van de
verkavelingsvergunning ook leiden tot bouwvergunningverleniog conform
de verkavelingsvoorschriften. Vernietiging van de verkavelingsvergunning
leidt tevens tot vernietiging van de bouwvergunningen.!"
Effecten op het milieu kunnen bij verkavelingsvergunningen een rol spelen,
alhoewel bescherming van het milieu niet tot de doelstellingen van het
vergunningstelsel behoort. In voorschriften bij verkavelingsvergunningen
kunnen bijvoorbeeld bepalingen omtrent het behoud van groen of de
reserve ring van groene ruimte zijn opgenomen.l"
6.3.4

Procedurele waarborgen bij de verlening van bouw- en verkave-

lingsvergunningen'"
De bouwvergunningprocedure neemt een aanvang met het indienen van
een aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen."? In een
Ministerieel besluit is geregeld welke gegevens de aanvraag moet bevatten.?" Deze gegevens betreffen met name de concrete aanvraag om
vergunning en daarnaast de tekeningen ondertekend door aanvrager en architect. Bij sommige bouwactiviteiten moet bij de aanvraag een milieueffectrapport worden overgelegd.!" De aanvraag wordt bevestigd door
middel van een ontvangstbevestiging.?"
De procedure tot verlening van de bouwvergunning is in beginsel
besloten. Dit betekent dat geen openbaar onderzoek plaatsvindt en daarmee
ook geen inspraak- en beroepsmogelijkbeden voor natuurlijke- en rechtspersonen zijn voorzien. 321 Uitsluitend wanneer een aanvraag betrekking heeft

314 R. Vekeman, Ruimtelijke ordening en stedebouw. Overzicht van de rechtspraak 1982-1990.
Deel VI: Bouw- en verkavelingsvergunningen, TGEM 1992, Dr. 2, biz. 66.
315 M. Boes, a.w. 1989, biz. 371.
316 Naast de gewone verkavelingen bevat de Stedebouwwet tevens bepalingen ten aanzien van
tracekeuzes en-wijzigingen. Deze blijven hier buiten beschouwing.
317 Waar in het onderstaande van bouwvergunning wordt gesproken wordt tevens verkavelingsvergunning bedoeld. Waar de bepalingen voor deze laatste vergunning afwijken wordt dit
uitdrukkelijk verrneld.
318 Ministerieel besluit van 6 februari 1971 tot vaststeUing van de sarnenstelling van het dossier
van de aanvraag om bouwvergunning, B.S. 9 februari 1971.
319 Zie over de m.e.r.-plicht hoofdstuk 9.
320 Art. 53 Stedebouwwet. Als de aanvraag onvolledig is, ofwel een MER ontbreekt, wordt
de ontvangstbevestigingpas verstrekt na aanvulling. Vgl. L. van Geystelen, a.w. 1993, bIz.
103.
321 In het toekomstige Decreet inzake de ruimtelijke ordening en stedebouw worden de
inspraakmogelijkheden verruimd. Vgl. M. Evenepoel, a.w. 1994, biz. 35.
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op werken van zekere omvang en/of werken waarvoor een m.e.r.-plicht
geldt en/of wanneer er geen bijzonder plan van aanleg of goedgekeurde
verkaveling geldt, wordt een kort openbaar onderzoek gehouden.F In
die gevallen is het openbaar onderzoek als volgt ingericht. 323
Een kennisgeving van de aanvraag wordt aangeplakt op de gewone plaatsen voor bekendmaking gedurende vijftien dagen en op het bouwterrein
tot het moment dat op de aanvraag is beslist. Bovendien moeten eigenaren
van percelen binnen 50 meter vanaf de grens van het bouwterrein een
kennisgeving ontvangen (hierbij vormen kadastrale gegevens het uitgangspunt). Bij m.e.r.-plichtige activiteiten is de termijn dertig dagen en moet
persoonlijke kennisgeving plaatsvinden binnen een straal van 500 meter.
Gedurende de periode van aanplakking kan iedere belanghebbende
schriftelijk of mondeling opmerkingen ofbezwaren indienen bij het college
van burgemeester en schepenen. Er is echter geen inzage mogelijk in het
dossier. WeI kunnen inlichtingen over de aanvraag worden ingewonnen.P'
Onduidelijk is echter wie als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt.F' Aangenomen kan worden dat dit in ieder geval de (rechts)personen zullen zijn die ook door de Raad van State ontvankelijk worden
verklaard in een verzoek tot vernietiging (zie hierna).
Als het perceel niet ligt binnen een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg
of een goedgekeurde verkaveling, is er vijfenveertig dagen de gelegenheid
voor de Gemachtigde ambtenaar om een advies uit te brengen.?"
De beslissing omtrent de aanvraag wordt binnen vijfenzeventig dagen"?
na de aanvraagdatum uitdrukkelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis
gesteld van de aanvrager op een daarvoor speciaal bestemd formulier. 328
Door de aanvrager moet de mededeling dat de bouwvergunning is afgegeven

322 Een voorbeeld van een werk van zekere omvang betreft bet bouwen, berbouwen of verbouwen
van gebouwen binnen bet gezicbtsveld van een bescbermd monument of in een bescbermd
landscbap. Zie biervoor alsmede voor in deze categorie ingedeelde bouwwerken:
L. van
Geystelen, a.w. 1993, biz. 107.
323 KB 6 februari 1971, betreffende de bebandeling en de openbaarmaking van bouwaanvragen,
B.S. 13 december 1971.
324 E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 95, L. van Geystelen, a.w. 1993,
biz. IDS.
325 Zie bierover ook: L. van Geystelen, a.w. 1993, biz. lOS.
326 Een aantal werken van geringe omvang zijn vrijgesteld van bet advies. Zie: KB van 16
december 1971, B.S. 19 januari 1972.
327 Bij de verkavelingsvergunning
bedraagt deze termijn 150 dagen.
32S Art. 54, § 1 Stedebouwwet. Zie over de motiveringsplicht ook artikel3 van de Uitdrukkelijke
motiveringswet.
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worden aangeplakt.?" Gedurende twee dagen per week kunnen derdebelanghebbenden inzage krijgen in de verleende bouwvergunning. Ook dan
is echter geen inzage mogelijk in het dossier. 330
Wanneer het college een beslissing op de aanvraag om bouwvergunning
heeft genomen kan de Gemachtigde ambtenaar binnen vijftien dagen
besluiten tot schorsing van de beslissing. De regering kan de vergunning
binnen veertig dagen vernietigen.?" Boes wijst erop dat in de praktijk
de Gemachtigde ambtenaar, na schorsing, de gemeente verzoekt om de
vergunning in te trekken. Dit wordt gelijk gesteld met een weigering
waartegen beroep op de bestendige deputatie kan worden ingesteld.F'
Als het college geen beslissing neemt kan de aanvrager de Gemachtigde
ambtenaar vragen een beslissing te nemen binnen dertig dagen. 333 Wanneer
de aanvrager binnen deze termijn geen beslissing heeft ontvangen kan hij
met de werken beginnen, met inachtneming van de algemene stedebouwkundige voorschriften en in overeenstemming met de aanvraagP"
Tegen een weigering van een bouwvergunning (uitdrukkelijk of stilzwijgend)
door het college van burgemeester en schepenen of de Gemachtigde
ambtenaar, kan de aanvrager binnen dertig dagen beroep instellen bij de
bestendige deputatie van de provincieraad.F'
Voor natuurlijke- en
rechtspersonen (afgezien van de aanvrager) staan geen beroepsmogelijkbeden
open.l" De bestendige deputatie beslist binnen zestig dagen op het
ingestelde beroep. 337 Hierbij bestaat geen gebondenheid aan het advies

329 Vgl. E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 86.
330 R.v.St. An. 63, § 2 Stedebouwwet, art. 2 K.B. 22oktober 1971 tot uitvoering van het
betreffende artikel, B.S. 14 december 1971.
331 Art. 45, § 4 en art. 46 Stedebouwwet.
332 M. Boes, a.w. 1992, bIz. 16 tIm 17.
333 Art. 54, § 1 Stedebouwwet. Bij de verkavelingsvergunning bedraagt deze termijn 60 dagen.
334 Casso 19 april 1991, R.W. 1991-1992, biz. 296.
335 Art. 54 en 55 Stedebouwwet.
336 Vgl. M. Boes, a.w. 1992, biz. 18. lnhet voorgestelde decreet inzakede ruimtelijkeordening
en stedebouw wordt aan derden wei een beroepsmogelijkbeid toegekend. Elke natuurlijkeen rechtspersoon kan tegen de vergunning in beroep gaan. Voorwaarde voor het beroepsrecht
is wei dat tijdens het openbaar onderzoek een bezwaarschrift is ingediend. De beroepsmogelijkbeid staat niet open tegen een bouwvergunning voor eengezinswoningen binnen een
goedgekeurde verkaveling ofbinnen een als woongebied bestemd perceel. Zie M. Evenepoel,
a.w. 1994, biz. 36 tIm 37.
337 Op verzoek kunnen aanvrager, gemachtigde ambtenaar en het college worden gehoord ten
aanzien van het ingestelde beroep. Art. 55, § 1 Stedebouwwet.
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van de Gemachtigde ambtenaar. 338 Bij Diet-tijdige beslissing door de
bestendige deputatie kan de aanvrager de ten aanzien van de ruimtelijke
ordening bevoegde minister om een beslissing verzoeken.
Tegen de beslissing van de bestendige deputatie kunnen de aanvrager, het
college van burgemeester en schepenen en de Gemachtigde ambtenaar in
hoger beroep komen bij de Vlaamse regering. Ook hier is geen beroepsmogelijkbeid voor derden voorzien. De regering moet binnen zestig dagen
beslissen. Bij overschrijding van deze termijn kan een herinneringsbrief
worden gestuurd. Na verloop van dertig dagen na het versturen van de brief
kan worden begonnen met de werkzaamheden. Hierbij moeten bijzonder
plan van aanleg, verkaveling en voorschriften worden nageleefd en met
de eventuele beslissing van de bestendige deputatie moet rekening worden
gehouden (wanneer Gemachtigde ambtenaar of college van burgemeester
en schepenen beroep hebben ingesteld).
In laatste instantie kan door belanghebbenden binnen zestig dagen na
de beslissing op het beroep door Vlaamse regering annulatieberoep worden
ingesteld bij de Afdeling administratie van de Raad van State.P? De
voorwaarden waaraan moet worden voldaan wanneer men een dergelijke
vordering wil instellen, zijn besproken in paragraaf 7 .3.2.2 van hoofdstuk
5 van dit onderzoek. In het kader van het annulatieberoep tegen bouw- en
verkavelingsvergunningen onderzoekt de Raad van State uitsluitend de
conformiteit met de Stedebouwwetgeving.P" Door middel van het
annulatieberoep kunnen derden, waaronder zowel burgers als organisaties
worden begrepen, alsnog trachten het verlenen van een bouw- of verkavelingsvergunning te voorkomen. Lemmens en Verlinden wijzen op een
tendens waarbij in ruimtelijke ordeningszaken de ordening van een wijk
als belang van alle bewoners wordt beschouwd, die daarmee ook een belang
bij beroep hebben.?"
Uit de beschrijving van het bouwvergunningstelsel in paragraaf 6.3.2 blijkt
dat de vergunning betrekking heeft op activiteiten die belangrijke effecten
op landschappelijke waarden kunnen hebben. Met uitzondering van de
activiteiten waarbij een MER bij de aanvraag moet worden overgelegd,

338 Art. 55, § 3 Stedebouwwet, waarover: M. Boes, a.w. 1992, bIz. 19.
339 Beroep kan pas worden ingesteld op het moment dat a11ebij de wet voorziene beroepsmogeJijk.hedenzijn uitgeput.
340 R.v.St. 17 september 1982, nr. 22.486, besproken in: R. Vekeman a.w. 1992, biz. 69.
341 P. Lemmens, J. Verlinden, Toegang tot de rechter in milieuzaken, in: Rechtspraak en
milieubescherming, Antwerps juristencongres 1991, biz. 251.
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staan zowel binnenlandse- als buitenlandse natuurlijke- en recbtspersonen
die als derde-belanghebbenden kunnen worden aangemerkt in deze
vergunningprocedure buiten spel. Deze belanghebbenden kunnen pas in
de allerlaatste fase, namelijk in de fase van bet annulatieberoep bij de Raad
van State, juridiscbe stappen ondememen tegen een verleende bouwvergunning. Inde toekomst komt hierin mogelijk verandering in bet Decreet inzake
de ruimtelijke ordening en stedebouw. In paragraaf 8 zal op de betekenis
van de procedurele beperkingen in bet licbt van de afstemming tussen
Nederland en Vlaanderen worden ingegaan.

6.4

Natuurbeheer

6.4.1

De vergunning op basis van het Yegetatiebesluit

Op basis van art. 37 van de Wet op bet natuurbeboud is in 1991 bet
Vegetatiebesluit opgesteld.'? Doel van bet besluit is de bescberroing van
ecologiscb waardevolle vegetaties en landschapselementen door de wijziging
daarvan vergunningplicbtig te maken.t" De vergunningplicbt geldt voor
bepaalde vegetatiewijzigingen en wijzigingen van lijn- en puntvormige
elementen en is van toepassing in agrariscb waardevolle gebieden,
natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde (natuurreservaten) en bosgebieden.r"
Onder vegetatie worden alle natuurlijke en halfnatuurlijke begroeiingen,
met uitzondering van cultuurgewassen begrepen. Onder lijnvormige
elementen kunnen in ieder geval beken worden begrepen. 345 bet Vegetatiebesluit omvat een, overigens enumeratieve, opsomming van vergunningplichtige bandelingen. Onder deze bandelingen vallen onder anderer'"
1.
2.
3.

handeiingen kraehtens art. 44, § 1,2°, 3°,4° Stedebouwwet.
reliefwijzigingen van minder dan 50 em. inclusief micro-reliefwijzigingen.
diehten van wateriopen

342 Besluit Vlaamse regering van 4 december 1991 tot instelling van een vergunningplicht voor
de wijziging van de vegetatie en van lijn- en puntvormige elementen, B.S. 24 maart 1992.
343 Vgl. 1. Van den Berghe, Omtrent wijzigingen van vegetatie en landschapselementen, TMR
1992, nr. 2 biz. 67.
344 Vgl. E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 52 e.v., J. Van den Berghe,
a.w. 1992, biz. 69.
345 Zie over de in het Vegetatiebesluit gehanteerde begrippen 1. Van den Berghe, a.w. 1992,
biz. 68.
346 Zie hierover: Vademecum gemeentelijk milieubeleid, losbladige editie Brugge, biz. 57 e. v .
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4.
5.
6.

wijzigingen in de waterhuishouding door middel van ontwatering en
drainage
wijzigingen aan de bodem
uitgraven of rechttrekken van waterlopen, sloten en beken.

De vergunningplicht is dus met name bedoeld om handelingen die mogelijk
schadelijk kunnen zijn voor natuurwaarden binnen een gebied, voorafgaand
aan de uitvoering daarvan te beoordelen. Deze handelingen kunnen
belangrijke gevolgen hebben voor de bescherming van watersystemen. De
vergunning betekent een belangrijke aanvulling op de bescherming in het
kader van het natuurbeheer.
De vergunningplicht vervalt wanneer in uitvoering van de Wet op het
natuurbehoud een beheersplan wordt afgesloten. In hoofdstuk 8 wordt hier
nader op ingegaan. Ook wanneer een bouwvergunning is verleend, anders
dan voor de handelingen die hierboven onder punt 1 zijn genoemd, is er
geen vergunningplicht op basis van het Vegetatiebesluit. Tenslotte is er
geen vergunningplicht voor wijzigingen die in opdracht van een ruilverkavelingscomite worden uitgevoerd, dan weI die zijn bepaald in een landinrichtingsplan. De twee laatstgenoemde vrijstellingen betekenen een belangrijke
beperking van de door het besluit geboden bescherming van de open ruimte.
6.4.2

Procedurele waarborgen bij vergunningverlening op basis van het
Yegeuuiebesluir"

Bij de aanvraag om een vergunning moet globaal worden aangegeven om
welke vegetatiewijziging het gaat. Door particulieren moet de aanvraag
bij het college van burgemeester en schepenen worden ingediend, terwijI
publiekrechtelijke rechtspersonen bij de bevoegde ambtenaar van de
provincie een aanvraag moeten indienen. De aanvraag wordt door
aanplakking bekendgemaakt, waarna een ieder binnen tien dagen mondeling
of schriftelijk bezwaar kan maken. Het college van burgemeester en
schepenen beslist binnen dertig dagen na ontvangst gemotiveerd op de
aanvraag. De aanvrager en de (provincial e) ambtenaar die over de aanvraag
advies heeft uitgebracht kunnen vervolgens binnen dertig dagen in beroep
gaan bij de Gemeenschapsminister. Voor andere natuurlijke- en rechtspersonen is geen sprake van een mogelijkheid tot het instellen van administratief
beroep. Zij kunnen weI kennisnemen van de beslissing.P" Tegen de door
de minister in beroep genomen beslissing kan door belanghebbenden

347 Zie over de procedure: 1. Van den Berghe, a.w. 1992, biz. 69 tIm 70.
348 Zie: 1. Van den Berghe, a.w. 1992, biz. 70.
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annulatieberoep bij de Raad van State worden ingesteld. Naast de aanvrager
en de ambtenaar kunnen ook natuurlijke- en rechtspersonen die aan de
randvoorwaarden voldoen annulatieberoep instellen.?"

6.5

A/stemming tussen vergunningen

In art. 5 MVD en art. 56 en 57 van Vlarem I is de coordinatie van de
bouwvergunning en de milieuvergunning geregeld. 350 Een bouwvergunning
voor een inrichting waarvoor overeenkomstig Vlarem Ieen milieuvergunning
is vereist, of die is onderworpen aan een meldingsplicht, wordt geschorst
zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend of de melding niet
heeft plaatsgevonden. Wordt de milieuvergunning geweigerd, dan vervalt
hierdoor van rechtswege de bouwvergunning. De schorsing van de
bouwvergunning vervalt op het moment dat de milieuvergunning is
'verleend'. Hiervan is sprake wanneer de vergunning in eerste aanleg is
verleend en niet is geschorst door het instellen van beroep op grond van
Vlarem I en wanneer de vergunning in beroep is verleend."! Verzoeken
om schorsing en annulatie bij de Raad van State vallen hier dus buiten.?"
Vekeman wijst op potentiele problemen voortvloeiend uit de divergerende beroepsbepaJingen tegen beide vergunningen. Tegen de bouwvergunning
is voor derden geen beroep mogelijk. Tegen een milieuvergunning weI,
als gevolg waarvan een grotere kans bestaat op beroepsprocedures en dus
een lang ere termijn voordat duidelijk is of de milieuvergunning is
verleend.t" Overigens bieden de voorstellen van de Commissie Bocken
een oplossing voor dit probleem. Op basis van het voorgestelde art. 8, §
1 TVM zal in de toekomst de bouw- en milieuvergunningverlening
geintegreerd plaatsvinden. De milieuvergunning op basis van de TVM wordt
daartoe tevens als bouwvergunning aangemerkt.t" Gelet op de inspraak-

349
350
351
352

Zie paragraaf 7.3.2.2 van hoofdstuk 5.
Zie voor een uitgebreide bespreking: D. Lindemans, a.w. Commentaar bij art. 5 MVD.
D. Lindemans, a.w. biz. 57.
R. Vekeman, a.w. 1989, biz. 385. De Raad van State heeft een uitspraak gedaan over de
vraag of, wanneer de milieuvergunning
is verleend, de schorsing van de bouwvergunning
invloed heeft op de termijn om voor de Raad van State annulatieberoep in te stellen tegen
een bouwvergunning.
De strekking van deze uitspraak is dat de schorsing van de bouwvergunning niet het opschorten van de beroepstermijn omvat en dat dus binnen 60 dagen nadat
de bouwvergunning
ter kennis van de aanvrager is gesteld, daartegen beroep moet worden
aangetekend. Arrest van de Raad van State inzake de Vreese en cons., 17 december 1992,
nr. 41.399 in: Ruimtelijke ordening en stedebouw info 1993, nr. 1.
353 R. Vekeman, a.w. 1989, biz. 385.
354 De integratie geldt niet voor meldingsplichtigeinrichtingen
en activiteiten op basis van TVM.
Daarvoor blijft een afzonderlijke bouwvergunning
nodig. Art. 8, § 2 TYM.
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en beroepsmogelijIcheden van de TVM leidt dit tot een aanzienlijke
uitbreiding van inspraak- en beroepsmogelijIcheden ten aanzien van
bouwvergunningen. Zoals in het voorgaande aan de orde is geweest, voorziet
de bouwvergunningprocedure op basis van de Stedebouwwet momenteel
nauwelijks in deze procedurele waarborgen.
Inart. 9 TVM wordt voor gevallen waarin meerdere vergunningen zijn
vereist ter bescherming van het milieu, een algemene wederzijdse
schorsingsbevoegdheid voorgesteld. Dit betekent dat de werking van de
vergunning wordt geschorst totdat aIle benodigde vergunningen zijn
verkregen. De Vlaamse regering steIt een Iijst op waarin een limitatieve
opsomming van vergunningen is opgenomen waarop de schorsingsregeling
betrekking heeft.?"

7

Vergunningen en algemene regels met betrekking tot de
relevante omgeving in Nederland

7.1

Inleidende opmerkingen

Bij de bescherming en het beheer van watersystemen vormt het waterhuishoudkundig systeem de primaire invaIshoek. Inparagraaf is 4 ingegaan
op het stelsel van vergunningen en algemene regels dat is gericht op
bescherming en beheer van waterhuishoudkundige systemen. Het waterhuishoudkundig systeem ondergaat invloeden vanuit wat in het tweede hoofdstuk
is aangeduid aIs 'reIevante omgeving'(en andersom). De vergunningen en
algemene regels die voor wat Nederland betreft betrekking hebben op deze
relevante omgeving komen in deze paragraaf aan de orde. Daarbij zal
worden onderscheiden naar de betreffende instrumenten uit drie beleidsterreinen, namelijk milieubeheer, ruimtelijke ordening en natuurbeheer. In
de eerste plaats wordt ingegaan op de betekenis van vergunningen en
algemene regels op grond van de Wm en de Wet bodembescherming (par.
7.2), waarbij de betekenis van bodembeschermende maatregelen centraal
staat. Vervolgens komen drie vergunningen op het terrein van de ruimtelijke
ordening aan de orde, waarmee het gebruik van de bodem wordt gereguleerd
(par. 7.3). Als laatste komt de vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet aan bod. Daarmee wordt, evenals dat bij de vergunning op grond
van het Vegetatiebesluit in Vlaanderen het geval is, een aantal voor
natuurgebieden schadelijke activiteiten aan een vergunningplicht onderwor-

355 Art. 9, § 2 TVM.
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pen (par. 7.4). In paragraaf 7.5 zal ter afsluiting van deze paragraaf op
de afstemming tussen vergunningen worden ingegaan.

7.2

Milieubeheer

7.2.1

Vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer

Bij de behandeling van de vergunningen en algemene regels in het kader
van de Wvo in paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk, is op een aantal punten
verwezen naar de Wm voor het toetsingskader bij de vergunningverlening,
de procedure van vergunningverlening en het opstellen van algemene regels.
Hieronder zullen enkele relevante onderdelen worden behandeld die daarbij
nog niet aan de orde zijn geweest.
In de Wm is voorzien in een beperkt integrale milieuvergunning. Hierin
zijn vijf voorheen bestaande vergunningen en twee ontheffmgen samengevoegd tot een vergunning. De vergunningen zijn die uit de voormalige
Hinderwet, de Wet inzake luchtverontreiniging, de Wet geluidhinder, de
voormalige Afvalstoffenwet en de voormalige Wet chemische afvalstoffen.
Daarnaast is de afzonderlijke ontheffing op grond van de voorheen bestaande
Wet chemische afvalstoffen en de Wet bodembescherming (deze laatste
voorzover een Wm-vergunning is vereist) vervallen. Deze aspecten worden
voortaan in het kader van de Wm-vergunning geregeld.?" De Wmvergunning is gekoppeld aan het begrip 'inrichting'. Hieronder wordt
verstaan 'elke door de mens bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, ondernotnen bedrijvigheid die binnen een zekere
begrenzing pleegt te worden verricht'v'" Op grond van art. 8.1 Wm is
het verboden om zonder een daartoe verleende vergunning een inrichting
op te richten of in werking te hebben. De vergunningplichtige inrichtingen
worden bij AMvB aangewezen. Dit is inmiddels gebeurd in het lnrichtingenen vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb). 358 Dit systeem, waarin alleen
de in de AMvB aangeduide inrichtingen vergunningplichtig zijn, wijkt af
van de Wvo-vergunningplicht waarbij geen sprake is van een vergelijkbare
afbakening van vergunningplichtige lozingen. Als systeem is het Ivb dan

356 Zie hierover: r.c. Gilhuis, a.w. 1993, bIz. 103, F.e.M.A.
Michiels, a.w. 1994, blz. 39.
357 Art. l.l Wm. Vgl. r.c. Gilhuis, a.w. 1993, blz. lOS, F.e.M.A.
Michiels, a.w. 1994,

biz. 40 e.v.
358 Besluit van 5 januari
de Wet milieubeheer
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ook beter vergelijkbaar met het systeem van Vlarem I. Evenals in Vlarem
I voorziet het Ivb in een vergunningverlenende bevoegdheid op drie niveaus.
Op basis van art. 8.2, eerste lid Wmjo. Bijlage I geldt de bevoegdheid
van burgemeester en wethouders als uitgangspunt. Daamaast zijn gedeputeerde staten ingevolge art. 8.2, tweede lid Wm in een aantal gevallen
bevoegd tot vergunningverlening aan inrichtingen opgenomen in bijlage
I. De bijlage vermeldt expliciet wanneer dit het geval is. Slechts in
uitzonderingsgevallen is de minister van VROM bevoegd bestuursorgaan.
Deze categorieen van inrichtingen zijn opgenomen in Bijlage II van het
Ivb.
Naast de indeling in categorieen vergunningplichtige inrichtingen bevat het
Ivb tevens een overzicht van gegevens die moeten worden verstrekt bij de
aanvraag om vergunning. Belangrijk in dit verband zijn onder andere
gegevens over de milieubelasting in zijn geheel, maar ook over de aard
en omvang van verschillende vormen van milieubelasting. Daarnaast moet
worden gewezen op de verplichting om aan te geven welke maatregelen
worden genomen ter voorkoming ofbeperking van milieubelasting. Tenslotte
is van belang dat toekomstige ontwikkelingen, die relevant zijn voor de
beslissing over de aanvraag, moeten worden beschreven (art. 5.1 Ivb). Voor
derden en het bevoegde bestuursorgaan bieden deze gegevens belangrijke
aanknopingspunten bij de inspraak respectievelijk de beoordeling van de
aanvraag.
Uit het oogpunt van bescherming van de relevante omgeving van een
waterhuishoudkundig systeem moet hier met name worden ingegaan op
de bescherming van de bodem. In dat verband is de plaats van de
bodembeschermende regelgeving bij de beoordeling van de Wm-vergunningaanvraag van belang. In de Wet bodembescherming (Wbb) wordt in artikel
19a de verhouding tussen de Wm-vergunning en de Wbb bepaald. In
AMvB's in het kader van de Wet bodembescherming kan worden
aangegeven dat het bestuursorgaan dat bevoegd is een vergunning krachtens
de Wm te verlenen, bij de beslissing omtrent de vergunningaanvraag en/of
in de daaraan verbonden voorschriften, van de in de AMvB gestelde regels
kan afwijken. Indat geval wordt bij de maatregel aangegeven in hoeverre
het bestuursorgaan bevoegd is tot afwijking. Bij de maatregel kan tevens
worden bepaald dat de bevoegdheid slechts geldt in daarbij aangegeven
categorieen van gevallen.
De algemene maatregelen van de bestuur waar in deze bepaling naar
wordt verwezen, omvatten regels betreffende gebruik en bescherming van
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de bodem. Voor een bespreking van de emissienormen in deze AMvB's
wordt verwezen naar paragraaf 8.3.1 van boofdstuk 6 van dit onderzoek.
Aspecten zoals bet toetsingskader en de procedure van vergunningverlening
zijn die voor Wm-vergunningen van toepassing zijn, zijn reeds bebandeld
bij de bespreking van de Wvo-vergunning en blijven derhalve hier verder
buiten bescbouwing. Een aanvullende opmerking moet ecbter worden
gemaakt ten aanzien van bet toetsingskader. Inparagraaf 4.2.1 is al gewezen
op de betekenis van ricbtlijnen bij de beoordeling van vergunningaanvragen.
In bet licbt van de bodembescberming, en daarmee indirect ook voor de
oppervlaktewater- en grondwaterbescberming, is de doorkruising van bet
toetsingskader van de Wm van belang als gevolg van de Interimwet
ammoniak en veehouderij. 359 Het toetsingskader, waarbij de bescberming
van bet milieu in de breedst mogelijke zin centraal staat (inclusief
ecologiscbe belangen), wordt door deze wet doorkruist doordat ten aanzien
van vergunningaanvragen voor bepaalde veebouderijen wordt bepaald dat
bij de beoordeling van de aanvraag geen rekening mag worden gebouden
met acbtergronddeposities binnen bet betreffende gebied. Gelet op bet feit
dat in bet grensgebied waarop bet onderbavige onderzoek betrekking beeft,
veebouderijen een belangrijke rnilieu-vervuilende factor betreffen, vormt
deze wet een belangrijke belemmering voor bet treffen van bodembeschermende maatregelen in bet kader van de vergunningverlening.
7.2.2

Ontheffing in het kader van de Wet bodemaescherming

Hiervoor is gewezen op de relatie die op grond van art. 19a van de Wet
bodembescberming wordt gelegd tussen de AMvB's op basis van deze wet
en de Wm-vergunningverlening. Ook los van deze vergunningverlening
kan in de AMvB's in bet kader van de Wet bodembescberming worden
bepaald dat van de in de maatregelen opgenomen verboden en verplicbtingen
ontheffing kan worden verleend (art. 64, eerste lid Wbb). Het tweede lid
van dit artikel geeft aan dat de bevoegdheid niet geldt voor gevallen waarin
een vergunning als bedoeld in art. 8.1 Wm is vereist. Dan geldt de regeling
van art. 19a, zoals die in de voorgaande deelparagraaf is uiteengezet.
Een ontheffing op grond van art. 64, eerste lid Wbb is uitsluitend
mogelijk wanneer bet belang van de bescberming van de bodem zicb
daartegen niet verzet. Met bet oog op datzelfde belang kunnen aan de

359
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ontheffmg voorschriften worden verbonden. De ontheffing wordt verleend
volgens de in paragraaf 4.2.2 besproken procedure.P" Voor een bespreking van emissienormen die in AMvB's ter uitvoering van de Wet
bodembescherming zijn opgenomen, wordt verwezen naar paragraaf 8.3.2
van hoofdstuk 6 van dit onderzoek.

7.2.3

Algemene regels op basis van de Wet milieubeheer

Evenals in het kader van de uitvoering van de Wvo kunnen ook op grond
van de Wm algemene regels worden vastgesteld in het belang van de
bescherming van het milieu. 361
Evenals bij het stelsel van algemene regels op basis van de Wvo kunnen
drie categorieen algemene regels worden onderscheiden. De algemene regels
hebben evenals de Wm-vergunning betrekking op (categorieen van)
inrichtingen. Voor een verdere bespreking van de inhoud en totstandkomingsprocedure van algemene regels wordt verwezen naar paragraaf 5.2.3.

7.3

Ruimtelijke ordening

7.3.1

Algemeen

Anders dan het vergunningstelsel op het terrein van de ruimtelijke ordening
in Vlaanderen, dat vrijwel volledig wordt beheerst door de bouwvergunning,
zijn in Nederland meerdere vergunningstelsels relevant in het kader van
de ruimtelijke ordening. Ret betreft de bouwvergunning op grond van de
Woningwet, de aanlegvergunning op basis van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO) en de ontgrondingsvergunning in het kader van de
Ontgrondingenwet.
Wat betreft de laatste vergunning moet worden opgemerkt dat het hier
niet om een zuiver ruimtelijke ordeningsinstrument gaat. Vanwege de
betekenis van deze vergunning voor activiteiten die in Vlaanderen deels
onder de werking van de bouwvergunning vallen, en vanwege het feit dat
ontgrondingen belangrijke effecten op de bodem kunnen hebben, wordt
dit vergunningstelsel in deze paragraaf besproken.

360 Art. 64, vijfde lid Wbb.
361 Art. 8.40 - 8.46 Wm.
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7.3.2

De bouwvergunning op basis van de Woningwet

In het kader van de Woningwet worden regels gesteld omtrent het bouwen
van bouwwerken.Y Wat een bouwwerk is wordt in de wet niet gedefinieerd. Troostwijk verwijst hiervoor echter naar de Modelbouwverordening
waarin als bouwwerk wordt aangemerkt 'elke constructie van enige omvang
van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke op de plaats van
bestemming, hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct
of indirect steun vindt in of op de grond'. 363 In de wet zelf wordt wel
het begrip 'bouwen' nader omschreven. De omschrijving van dit begrip
die is opgenomen in art. 1 van de Woningwet luidt:
'het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vemieuwen of veranderen
en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten,
vemieuwen of veranderen of het vergroten van een standplaats'.

Uit de omschrijving van de begrippen 'bouwen' en 'bouwwerken' blijkt
onmiddellijk dat het in de Woningwet opgenomen bouwvergunningstelsel
een veel minder ruime reikwijdte heeft dan de bouwvergunning in Vlaandereno
In het systeem van de Woningwet is een driedeling in bouwwerken
aangebracht.
In de eerste plaats zijn er bouwwerken waarvoor geen vergunning is
vereist (vrije bouwwerken). 364 Het gaat dan bijvoorbeeld om erfafscheidingen. Hoewel door de overheid geen preventieve toetsing plaatsvindt van
de toelaatbaarheid van de bouwwerken, moet het bouwwerk wel in
overeenstemming zijn met de technische voorschriften uit het Bouwbesluit. 365 De eisen van weIstand en de bestemmingsplanvoorschriften zijn
op deze bouwwerken niet van toepassing.

362 Wet van 29 augustus 1991, Stb. 439, tot herziening van de Woningwet.
363 Zie: H. Troostwijk, Ruimtelijkeordeningsrecht, vierdedruk, Zwolle 1994, blz. 115, evenals
W. Kuizinga, D.A. Lubach, I.W. van Zundert (red.) Ruimtelijk bestuursrecht, losbladige
editie, Commentaar op art. 1 Woningwet, aant. 5.
364 Art. 43 Ww. Zie hierover M. Gonggrijp-vanMourlk, WROlBro 1985, Deventer 1991, biz.
89. D. W. Bruil, Th. G. Drupsteen, Nieuwe Woningwet. Machteloze deregulering, NIB 1991,
nr. 20, blz. 816, I.A. Lok, De nieuwe Woningwet is er (toch), Agrarisch recht 1991, nr.
10, blz. 478.
365 Besluit van 16 december 1991, Stb. 680, houdende technische voorschriften omtrent het
bouwen van bouwwerken en de staat van bestaande bouwwerken.
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De tweede categorie betreft bouwwerken waarvoor evenmin als bij vrije
bouwwerken een bouwvergunning is vereist, maar die moeten worden
gemeld aan burgemeester en wethouders.Y De bouwwerken die onder
deze categorie vallen zijn opgenomen in het Besluit meldingsplichtige
bouwwerken.""
Bij meldingsplichtige bouwwerken moet een preventieve toetsing
plaatsvinden aan het bestemmingsplan en kan preventief aan welstandseisen
worden getoetst. Van belang is verder dat deze bouwwerken aan de eisen
van de bouwverordening moeten voldoen en, evenals de vrije bouwwerken,
in overeenstemming moeten zijn met eisen van het Bouwbesluit. 368
Het bouwen van bouwwerken die niet vrij of meldingsplichtig zijn, is
vergunningplichtig op grond van art. 40 van de Woningwet. 369
De wet geeft limitatief-imperatieve toetsingsgronden aan de hand
waarvan een aanvraag om een bouwvergunning moet worden beoordeeld.
Het niet voldoen aan een van deze gronden moet leiden tot weigering van
de bouwvergunning. De toetsingsgronden zijn opgenomen in art. 44
Woningwet. Het betreft de toetsing aan de bouwverordening, het Bouwbesluit, het bestemmingsplan of de krachtens het plan gestelde eisen, de
redelijke eisen van welstand en de aanwezigheid van een vergunning op
grond van de Monumentenwet of een monumentenverordening. Wanneer
de aanvraag met al deze voorschriften in overeenstemming is, moet de
vergunning worden verleend.
De formulering van de limitatief-imperatieve toetsingsgronden in art.
44 Woningwet doet vermoeden dat geen enkele ruimte tot interpretatie of
concrete afweging mogelijk is. Vaak is deze afwegingsruimte er echter weI.
In de eerste plaats kan in de bouwverordening aan burgemeester en
wethouders een bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling van de
voorschriften worden toegekend. 370 Bovendien is sinds de inwerkingtreding
van de WRO in 1985 ook een aantal bepalingen opgenomen die het

366 Art. 42 Ww. Op grond van art. 42, tiende lid moet binnen dertien weken na toestemming
door burgemeester en wethouders, met de werlczaamheden worden begonnen. Zie over
meldingsplichtigebouwwerken: M. Gonggrijp-van Mourik, a.w. 1991, biz. 88, D. W. Bruil,
Th.G. Drupsteen, a.w, 1991, blz. 816 tim 817, I.A. Lok, a.w, 1991, biz. 478 e.v.
367 Besluit meldingsplichtige bouwwerken, Stb. 1992, 196.
368 W. Kuizinga, D.A. Lubach, l.W. van Zundert (red.), a.w. Commentaar op art. 42
Woningwet, aant. 1.
369 Zie hierover: D.W. Bruil, Th.G. Drupsteen, a.w. 1991, biz. 817., I.A. Lok, a.w. 1991,
biz. 480 e. v.
370 W. Kuizinga, D.A. Lubach, l.W. van Zundert (red.) a.w. Commentaar bij art. 44
Woningwet, aantekening 2.2.1. Zie ook M. Gonggrijp-van Mourik, a.w, 1991, biz. 81.
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bestemmingsplan flexibeler hebben gemaakt. Met name art. 11 (uitwerkingsen afwijkingsbevoegdheid) en art. 15 WRO (vrijstelling en nadere eisen
ten aanzien van bestemmingsplanbepalingen) op basis waarvan aan
burgemeester en wethouders belangrijke bevoegdheden kunnen worden
toegekend, zijn hier van belang. Als gevolg van deze bepalingen biedt het
bestemmingsplan niet in alle gevallen een vast omlijnd toetsingskader. 371
Inhoeverre sprake is van een imperatief toetsingskader voor de beoordeling
van bouwvergunningen zal dus per gemeente verschillen.
Wanneer het toetsingskader voor de Vlaamse en Nederlandse bouwvergunningaanvragen wordt vergeleken, valt op dat bij beide vergunningen de
ruimtelijke plannen een belangrijke rol spelen. Naast de ruimtelijke plannen
spelen in beide stelsels nog andere elementen een rol in het toetsingskader.
Deze geven een steeds vrij strikte omlijning van de elementen die bij de
beoordeling van bouwvergunningen moeten worden betrokken. Dit betekent
dat aan de vergunningverlenende bestuursorganen niet veel afwegingsruimte
wordt gelaten. In Nederland is de afwegingsruimte afhankelijk van de
flexibiliteit van het bestemmingsplan, in Vlaanderen van de interpretatie
van het begrip 'goede plaatselijke ordening'. De beperkte afwegingsruimte
kan een rol spelen bij grensoverschrijdende afstemming. Feitelijk zal dit
betekenen dat deze afstemming beter in een eerder stadium, bij de
vaststelling van ruimtelijke plannen, kan plaatsvinden.
Wanneer een bouwvergunning op grond van de Woningwet wordt verleend
kunnen daaraan voorschriften worden verbonden ter bescherming van de
belangen ten behoeve waarvan een voorschrift strekt krachtens welke de
vergunning wordt verleend en waarop het bouwwerk betrekking heeft.F'

7.3.3

De aanlegvergunning op basis van de WRO

Vanuit het perspectief van bescherming en beheer van watersystemen is
de aanlegvergunning belangrijker dan de bouwvergunning.
Anders dan de bouwvergunning is de aanlegvergunning een facultatief
instrument. 373 Ingevolge art. 14 van de WRO kan bij een bestemmingsplan

371 W. Kuizinga, D.A. Lubach, J.w. van Zundert (red.) a.w. Commentaar op art. 44
Woningwet, aant. 2.2.1. Zie over bestemmingsplannen ook paragraaf 8.3.2.1 vanhoofdstuk
5.
372 W. Kuizinga, D.A. Lubach, J.W. van Zundert (red.) a.w. Commentaar op art. 44
Woningwet, aant. 8.1.
373 w. Kuizinga, D.A. Lubach, J.W. van Zundert (red.) a.w. Commentaar bij art. 14 WRO,
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of in een voorbereidingsbesluit worden bepaald, dat het verboden is binnen
een bij het plan aan te geven gebied bepaalde werken, geen bouwwerken
zijnde, of werkzaamheden uit te voeren zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders, voorzover dit
noodzakelijk is:
a.
b.

om te voorkomen, dat een terrein minder geschikt wordt voor de
verwerkelijking van de daaraan bij het plan gegeven bestemming;
ter handhaving en ter bescherming van een verwezenlijkte bestemming
als bedoeld onder a.314

In paragraaf 3.2.2. van dit hoofdstuk is al kort gewezen op het feit dat de
Nederlandse aanlegvergunning deels, namelijk voor zover het gaat om de
hiervoor onder punt a. gegeven omschrijving, kan worden vergeleken met
de tijdelijke bouwvergunning op basis van de Stedebouwwet inVlaanderen.
In het kader van werken en werkzaamheden in landelijk gebied speelt de
aanlegvergunning een belangrijke rol. Zo wordt bijvoorbeeld vaak een
aanlegvergunning vereist voor het verlagen van de bodem, bemalen of draineren van de grond, het winnen van water, de aanleg van waterlopen, het
vergraven of het dempen van bestaande waterlopen.?"
Een aanlegvergunning kan alleen worden vereist wanneer dit noodzakelijk is. Dit noodzakelijkheidscriterium betekent dat een vergunningstelsel
alleen kan worden opgenomen wanneer de toelaatbaarheid van een activiteit
niet vooraf vaststaat, maar afhankelijk is van concrete omstandigheden.l"
Dit betekent dat normale beheers- en onderhoudswerkzaamheden niet aan
de vergunningplicht kunnen worden onderworpen. Ook wanneer de
voorschriften in het bestemmingsplan voldoende duidelijk zijn kan geen
aanlegvergunning worden vereist voor de betreffende werken en werkzaamheden."?

aant. 1. Zie ook: M. Gonggrijp-van Mourik, a.w. 1991, biz. 89.
374 Zie over de aanlegvergunning: M. Gonggrijp-van Mourik, a.w. 1991, biz. 89, evenals H.
Troostwijk, a.w. 1994, bIz. 127 tIm 130.
375 VgI. Ch. Backes, Juridische bescherming van ecologisch waardevolle gebieden (diss.), Zwolle
1993, biz. 153 tIm 154.
376 Ch. Backes, a.w. 1993, bIz. 152. Dit betekent dat werken waarvan de (on)toe1aatbaarheid
vooraf vaststaat, niet aan een aan1egvergunning kunnen worden onderworpen. Vgl. W.
Kuizinga, O.A. Lubach, l.W. van Zundert (red.) a.w. Comrnentaar bij art. 14 WRO, aant.
2.
377 W. Kuizinga, O.A. Lubach, J.W. van Zundert (red.), a.w. Comrnentaar op art. 14 WRO,
aanl. 2.
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De werken en werkzaamheden waarop de aanlegvergunning be trekking
kan hebben betreffen niet aileen werken en werkzaamheden die door
particulieren worden uitgevoerd. Ook werken en werkzaamheden van rijk,
provincie en waterschap kunnen onder de vergunningplicht vallen.?"
Met name aan de verbouding tussen de uitvoering van waterstaatkundige
werken en aanlegvergunningenstelsel is in literatuur en jurisprudentie veel
aandacbt besteed. 379 Drupsteen wijst op een aantal aspecten die hierbij
een rol spelen.l"
In de eerste plaats deden zich in bet verleden problemen voor bij de
vergunningplicht voor wijzigingen van het waterpeil. Het feit dat een
plangebied van een bestemmingsplan zelden gelijk loopt met een waterstaatkundige eenheid maakt bet reguleren van bet waterpeil vanuit de ruimtelijke
ordening problematiscb. Aanvankelijk was de aanwezigbeid van een
waterstaatkundige eenheid binnen bet bestemmingsplangebied
een
voorwaarde voor het vereisen van een aanlegvergunning voor werken die
bet waterpeil beinvloeden. Deze voorwaarde is ecbter Iosgelaten.?"
In de tweede plaats is bet ook mogelijk om een aanlegvergunning te
vereisen ter bescberming van de grondwaterstand in aangrenzend (dus buiten
bet bestemmingsplan- )gebied. 382
Evenals bij de bouwvergunning zijn ten aanzien van de beoordeling van
een aanvraag om een aanlegvergunning limitatief-imperatieve toetsingsgronden opgenomen. Deze zijn ecbter beperkter dan bij de bouwvergunning.
Getoetst wordt in de eerste plaats of het werk of de werkzaamheid in
overeenstemming is met bet bestemmingsplan of de kracbtens dat plan
gestelde eisen. Ten tweede wordt getoetst of voor bet werk of de werkzaambeid een vergunning ingevolge Monumentenwet of monumentenverordening

378 KB 18 september 1973, BR 1974,26, KB 17juni 1980, BR 1980, 708, KB 29 januari 1987,
BR 1987,446. Ziehieromtrent: w. Kuizinga, D.A. Lubach, l.W. van Zundert (red.) a.w.
Commentaar op art. 14 WRO, aant, 2.
379 Zie bijv . VNG, De samenwerking tussen gemeenten en waterschappen, ' s-Gravenhage 1990,
Th.G. Drupsteen, WRO en milieu- en waterstaatswetgeving, in: 25 jaar WRO, Deventer
1991, biz. 42 e.v.
380 Th.G. Drupsteen, a.w. 1991, biz. 42 e.v.
381 KB 23 december 1988, AB 1989, 162, KB 29 december 1988, BR 1989,266. Zie ook Ch.
Backes, a.w. 1993, biz. 154 tIm 155. Dit is echter een uitzonderingssituatie. Zo wordt bijv.
beschenning van aangrenzende natuurgebieden door middel van een aanlegvergunning Diet
toegestaan. Zie dejurisprudentie opgenomen in W. Kuizinga, D.A. Lubach, J.W. van Zundert
(red.), a.w. Commentaar op art. 14 WRO, aant. 2.
382 KB 9 december 1987, BR 1988, biz. 360.
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is vereist en deze ook is verleend. Wordt aan een van beide eisen niet
voldaan, dan moet de vergunning worden geweigerd (art. 44 WRO). Wat
betreft het imperatieve karakter van het bestemmingsplan geldt hetzelfde
als in het voorgaande ten aanzien van de bouwvergunning is opgemerkt.
Aan een aanlegvergunning kunnen voorschriften worden verbonden.
Deze kunnen slechts strekken ter bescherming van het belang waarvoor
de vergunning wordt vereist. 383
De aanlegvergunning vervult een belangrijke functie bij de bescherming
van aan het landelijk gebied toegekende bestemmingen. Wanneer bijvoorbeeld uit hoofde van een aan een gebied toegekende natuurfunctie bepaalde
activiteiten binnen het natuurgebied vergunningplichtig worden gesteld,
kan dit ook in het licht van de bescherming en het beheer van watersystemen
een belangrijke rol spelen. Dit blijkt uit de hiervoor genoemde voorbeelden
van activiteiten op het terrein van de waterhuishouding.
Naast de aanlegvergunning kan ook door rniddel van de ontgrondingsvergunning belangrijke invloed op het gebruik van een gebied worden
uitgeoefend. Deze vergunning staat centraal in de nu volgende deelparagraaf.

7.3.4

Ontgrondingsvergunning

Door rniddel van de ontgrondingsvergunning worden activiteiten gereguleerd
die ingrijpende gevolgen voor een gebied kunnen hebben. Ingevolge art.
3 van de Ontgrondingenwet is het verboden om:
'zonder vergunning te ontgronden dan wei als eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker, opstalhouder, beklernde rneijer of gebruiker van enig perceel toe te
laten, dat aldaar zonder vergunning ontgronding plaatsheeft. '

Onder 'ontgronden' worden volgens de memorie van toelichting begrepen
'alle werkzaamheden aan of in de hoogteligging van een terrein, of waarbij
de bodem van een water wordt verlaagd'. 384 Deze activiteiten zijn
vergelijkbaar met 'het aanmerkelijk wijzigen van het relief van de bodem'
dat in Vlaanderen in door de bouwvergunning en in somrnige gevallen door
de vergunning op basis van het Vegetatiebesluit wordt gereguleerd.

383 Art. 44, tweede lid WRO.
384 Zie hieromtrent J. van Keulen, Bestemmingsplan en Ontgrondingenwet een herstelbare
relatie?, Gemeentestem 6743, biz. 322.
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Bij de besluitvorming over een ontgrondingsvergunning worden aile bij
ontgronding betrokken belangen meegewogen. Hierbij rijst de vraag wat
als een 'bij ontgronding betrokken belang' kan worden beschouwd. De Vries
verwijst hiervoor naar het principe van causaliteit. Het gaat erom in
hoeverre het een als een onvermijdelijk gevolg van het ander kan worden
beschouwd. Belangen die kunnen worden geschaad door de uitvoering van
ontgronding worden als bij de ontgronding betrokken belang beschouwd. 385
Voor de uitvoering van ontgrondingen is de relatie met de bestemming
in het kader van de ruimtelijke ordening van belang. Een voorbeeld kan
dit verduidelijken. Stel er is een gebied in het kader van de ruimtelijke
ordening bestemd als natuurgebied. Staat dit in de weg aan de verlening
van een ontgrondingsvergunning? Volgens de huidige stand van de
jurisprudentie hoeft dit niet zonder meer het geval te zijn. Het frustreren
van de be stemming van het betrokken gebied leidt niet per defmitie tot
weigering van een ontgrondingsvergunning. De bestemming van het gebied
is weI een van de bij ontgronding betrokken belangen. Dit belang zal steeds
dienen te worden afgewogen tegen de met de ontgronding te dienen
belangen.!" Tenslotte moet sinds de inwerkingtreding van de Wm ook
het provinciaal milieubeleidsplan bij de beoordeling van een aanvraag om
een ontgrondingsvergunning worden betrokken. 387 Daarmee is de afweging
van nadelige milieu-effecten in het kader van de vergunningprocedure
uitdrukkelijk als verplichting geformuleerd.
In vergelijking tot het toetsingkader voor de beoordeling van de
bouwvergunningaanvraag in Vlaanderen wijkt het toetsingskader van de
Ontgrondingenwet op twee punten af. In de eerste plaats is het toetsingskader waarmee met 'aIle bij de ontgronding betrokken belangen' rekening
moet worden gehouden veel ruimer dan de toetsing aan 'aspecten van een
goede plaatselijke ordening'. Daar kan als tweede punt aan worden
toegevoegd dat het toetsingskader bij de beoordeling van de bouwvergunningaanvraag de afwegingsruimte voor het vergunningverienende bestuursorgaan in belangrijke mate beperkt, terwijl het toetsingkader bij de beoordeling
van een aanvraag om een ontgrondingsvergunning nog veel afwegingsruimte
biedt.

385 H.S. de Vries, Ontgronding, not in my backyard, Bodem 1992, nr. 2.
386 H.S. de Vries, Het spanningsveld tussen Provincie en Gemeenten bij ontgrondingen, De
Gemeentestem 6905, bIz. 348 tim 349. Vgl. ook de uitspraken: KB 20 januari 1983,
Gemeentestem 6743, KB 28 augustus 1987, BR 1988, 130 besproken in W. Kuizinga, D.A.
Lubach, l.W. van Zundert (red.) a.w. Commentaar op art. 10 WRO, aant. 3.
387 Art. 4.12, derde lid Wm en de bijlage bij deze wet.
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I

7.3.5

Procedurele waarborgen bij vergunningverlening in het kader van
de ruimtelijke ordening

7.3.5.1

Bouwvergunning

De aanvraag om een bouwvergunning wordt ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders. Inart. 8 en 47 Woningwet en de gemeentelijke
bouwverardening zijn eisen opgenomen waaraan de aanvraag moet voldoen.
Ais de aanvraag niet voldoet aan de voorschriften stellen burgemeester en
wethouders de aanvrager binnen vijf weken in de gelegenbeid om alsnog
(binnen twee weken) de ontbrekende gegevens te overleggen.l" Van een
aanvraag om een bouwvergunning wordt binnen twee weken na ontvangst
kennis gegeven door (of vanwege) burgemeesters en wethouders in een
van gemeentewege uitgegeven blad of een dag-, nieuws-, of huis-aanhuisblad.""
Binnen dertien weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen
beslissen burgemeester en wethouders op de aanvraag. De beslissing kan
eenmaal met dertien weken worden verdaagd. Hiertoe moet de gemeenteraad
zijn goedkeuring verlenen. Wanneer binnen de (eventueel verlengde) termijn
geen beslissing op de aanvraag worden genomen, is de vergunning van
rechtswege verleend.F? Ten aanzien van de beslissing is geen publikatieverplichting voorzien. Derden moeten dus zelf proberen te achterhalen of
een bouwvergunning is verleend. Tegen de beslissing van het college kunnen
belanghebbenden op grand van art. 7: 1 Awb binnen zes weken een
bezwaarschrift indienen.?" Dit betekent dat derden pas op het moment
dat een defmitieve beslissing op de bouwvergunningaanvraag is genomen,
hun mening kenbaar kunnen maken in de bezwaarschriftprocedure. Tegen
deze uitspraak op het bezwaarschrift kan beroep bij de rechtbank, en
vervolgens hoger beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State worden ingesteld.?" In beide gevallen bedraagt de beroepstermijn zes weken. Evenals in Vlaanderen staan derden bij de voorbereiding
van de bouwvergunning dus buiten spel.

388 Art. 47, eerste lid Woningwet.
389 Art. 41 Woningwet. De aanvraag wordt aan de welstandscommissie voorgelegd voor advies.
Dit behoeft niet te gebeuren als de vergunning reeds om andere redenen dan het niet voldoen
aan eisen van weistand moet worden geweigerd (art. 48).
390 Art. 46, zesde lid Woningwet.
391 Zie voor het belanghebbende-begrip paragraaf 4.5.2 van dit hoofdstuk.
392 Art. 8:1 Awb jo art. 37 Wet op de Raad van State.

315

Hoofdstuk 7

Wat betreft de meldingsplichtige bouwwerken geeft de wet aan dat het
voomemen tot het bouwen schriftelijk moet worden gemeld. Burgemeester
en wethouders delen binnen vijf weken na ontvangst van de melding aan
de melder mede dat het bouwwerk meldingsplichtig is en dat het bouwwerk
niet in strijd is met redelijke eisen van welstand ofwel dat die mededeling
van rechtswege is gedaan.
7.3.5.2 Aanlegvergunning

Binnen vier weken na ontvangst van een aanvraag beslist het college van
burgemeester en wethouders, op grond van art. 46, eerste lid jo. art. 44,
tweede lid WRO, gemotiveerd op de aanvraag."" Naar aanleiding van
de aanvraag is geen inspraak mogelijk. Ook wordt niet voorzien in publikatie
van de beslissing. Dit is opmerkelijk aangezien door belanghebbenden tegen
een (weigering van) een vergunning wel bezwaar en beroep kan worden
aangetekend overeenkomstig de bepalingen van de Awb (zie paragraaf
7.3.5.1). Het zal dan ook voor natuurlijke- en rechtspersonen die als derdebelanghebbenden kunnen worden aangemerkt, zeker wanneer het gaat om
buitenlandse belanghebbenden, niet meevallen om zich op de hoogte te
stellen van de aanlegvergunningprocedure.
7.3.5.3 Ontgrondingsvergunning

In art. 10, eerste lid van de Ontgrondingenwet is de procedure die is
opgenomen in de paragrafen 3.5.2 tot en met 3.5.5 Awb van toepassing
verklaard.P" Voor zover het de Awb-bepalingen betreft kan hiervoor
worden verwezen naar paragraaf 4.5.1 van dit hoofdstuk.
Belangrijk is dat in het vierde lid van art. 10 de mogelijkbeid wordt
geopend om bij ontgrondingen van eenvoudige aard, waarbij andere
belangen niet of nauwelijks zijn betrokken, bij provinciale verordening te
bepalen dat de bepalingen betreffende het openbaar onderzoek niet behoeven
te worden toegepast. Als een bij gedeputeerde staten ingediende aanvraag
betrekking heeft op een ontgronding, waarbij naar hun oordeel vrijwel

393 In een aantal gevallen geldt op grond van art. 46, tweede lid een aanhoudingsplicht, bijv.
als een ontwerp-bestemmingsplan of ontwerp tot herziening van een bestemmingsplan ter
inzage is gelegd. De aanhoudingsplicht lean worden doorbroken door middel van de anticipatiebepaling (art. 46, achtste lid). In dergelijke gevallen is wei een verklaring van geen bezwaar
van gedeputeerde staten nodig.
394 Daarnaast wordt paragraaf 3.5.6 van overeenkornstige toepassing verklaard op wijziging
van vergunning (art. to, eerste lid Ontgrondingenwet).
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uitsluitend huishoudelijke belangen van een waterschap zijn betrokken,
kunnen gedeputeerde staten deze met de naar voren gebrachte zienswijzen
ter beslissing in handen stellen van het waterschapsbestuur. Dit heeft
gevolgen voor de beroepsbepalingen. Wanneer een besluit in eerste aanleg
is genomen door het waterschapsbestuur kan hiertegen beroep worden
ingesteld bij gedeputeerde staten. Tegen deze beslissing kan vervolgens
beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak worden ingesteld door
belanghebbenden.l" Wanneer gedeputeerde staten de vergunning hebben
verleend staat hiertegen voor belanghebbenden beroep open op de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 396
In vergelijking met de bouwvergunning op basis van de Stedebouwwet in
Vlaanderen biedt de procedure bij de ontgrondingsvergunning meer
waarborgen voor de positie van natuurlijke- en rechtspersonen tijdens de
procedure. Dit betreft met name de inspraak-mogelijkheden voorafgaand
aan de beslissing op de aanvraag. Hier is dan ook sprake van een
aanmerkelijk verschil tussen de Vlaamse en de Nederlandse regelgeving.
7.4

Natuurbeheer

7.4.1

Vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet

In art. 12 van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) wordt een aantal
handelingen binnen een beschermd natuurmonument aan een vergunningplicht onderworpen.?" Het artikel luidt:
'Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister of in strijd met bij
zodanige vergunning gestelde voorwaarden handelingen te verrichten, te doen
verrichten of te gedogen, die schadelijk zijn voor het natuurschoon of voor de
natuurwetenschappelijke
betekenis van een beschermd natuurrnonurnent. '

De vergunningplicht is een van de vier rechtsgevolgen verbonden aan de
aanwijzing van een beschermd natuurmonument. 398
In art. 12 Nb-wet is niet expliciet omschreven wat onder schadelijke
handelingen moet worden verstaan. WeI wordt in het tweede lid van art.

395 Art. 18 Ontgrondingenwet.
396 Art. 17, tweede lid Ontgrondingenwet.
397 Zie over vergunningveriening ingevolge de Natuurbeschermingswet: C. van den Bout, Het
vergunningstelse! van de Natuurbeschermingswet, MenR 1990, nr. 10, biz. 402 e.v.
398 Zie hierover hoofdstuk 8.
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12 aangegeven dat hieronder in ieder geval worden begrepen handelingen
de in de bescbikking tot aanwijzing genoemde wezenlijke kenmerken van
een beschermd natuurmonument aantasten. Backes wijst erop dat met het
stelsel in de praktijk moeilijk gewerkt kan worden. De vaagheid kan enigszins worden ondervangen door in de toelichting bij de aanwijzing een lijst
van handelingen die mogelijk kunnen leiden tot schade op te nemen."?
De lijst heeft een indicatief karakter, waarmee wordt aangeduid dat ook
andere handelingen vergunningplichtig kunnen zijn. Daarnaast is het
mogelijk dat in de lijst opgenomen handelingen onder omstandigheden niet
vergunningplichtig zijn.400 In het wetsvoorstel voor de nieuwe Nb-wet
wordt vanuit rechtszekerheidsoverwegingen voorgesteld om de vergunningplicht te beperken tot bij de aanwijzing limitatief omschreven vergunningplichtige handelingen.f"
Naast de indicatieve lijst spelen andere factoren een rol bij de vergunningverlening. Zo moet onder andere op grond van art. 4.6, derde lid Wm
en de bijlage bij die wet, rekening worden gehouden met het geldende
milieubeleidsplan. Bij de beoordeling van de aanvraag moeten verder alle
(tegenstrijdige) belangen tegen elkaar worden afgewogen. Op grond van
algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen daarbij ook beleidsbeslissingen met betrekking tot het gebied een rol spelen. Backes verwijst in dit
verband naar het Natuurbeleidsplan. 402
7.4.2

Procedurele waarborgen bij vergunningverlening in het kader van
de Natuurbeschermingswet

Een vergunning op grond van de Nb-wet wordt verleend door de minister
van LNV. De aanvraag om de vergunning moet bij aangetekend schrijven
worden ingediend.f" Op de aanvraag wordt binnen drie maanden beslist.404 Niet-tijdige beslissing heeft tot gevolg dat de vergunning wordt

399 Zie: Ch. Backes, a.w. 1993, biz. 28 tim 29, E.H.
Natuurbeschermingswet,
Zwolle 1988, biz. 61.
400 Ch. Backes, a.w. 1993, biz. 29.
401 Wetsvoorstel

Nieuwe regelen ter bescherming

Bakker en P.C.E.

van Wijmen,

De

van natuur en landschap,

Kamerstukken

II,

1993/94,23 580, nr. 3, biz. 32 e.v.
402 Ch. Backes, a.w. 1993, biz. 35 tim 36.
403 Gedeputeerde staten en burgemeester en wethouders kunnen binnen twee maanden hun oordeel
gegeven over de aanvraag.
404 Als verlening van de vergunning leidt tot ernstige aantasting van het beschermd natuurmonument kan hiertoe eerst worden overgegaan nadat de Natuurbeschermingsraad
is gehoord.
Als de beslissing een ander a1gemeen belang schaadt, moet vooraf de Rijksplanologische
Commissie worden gehoord.
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geacht te zijn verleend (art. 13 Nb-wet), Tegen de beschikking kunnen
belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.t"
Een openbaar onderzoek, zoals dat wordt gehouden naar aanleiding van
vergunningaanvragen op basis van het Vegetatiebesluit in Vlaanderen,
ontbreekt in de vergunningprocedure van de Nb-wet. Ook bekendmakingsvoorschriften ontbreken. Voor derden is het dan moeilijk om zich op de
hoogte te stellen van verleende vergunningen.f"
7.5

Afstemming tussen vergunningen

Voor het onderhavige onderzoek zijn twee bestaande en een in het
wetsvoorstel tot herziening van de Nb-wet opgenomen afstemmingsconstructies van belang.
Inde eerste plaats moet de coordinatieconstructie tussen Wvo-vergunning
en Wm-vergunning worden genoemd. Er is lang gediscussieerd over de
vraag of de lozingsvergunning uit de Wvo nu wel of juist niet zou moeten
worden ge'integreerd in de (beperkt) integrale vergunning op basis van de
Wm.407 Uiteindelijk heeft deze discussie geleid tot de coordinatieconstructie. Deze geldt uitsluitend als zowel een integrale milieuvergunning als een
lozingsvergunning noodzakelijk is. Voor lozingen die niet in het kader van
Wvo zijn geregeld geldt de afstemmingsconstructie niet. In de artikelen
8.28 tot en met 8.34 van de Wmjo. art. 7b tot en met 7d Wvo is bepaald
op welke wijze de coordinatie moet plaatsvinden.f" Bij de uitvoering
van de regeling vervullen gedeputeerde staten een coordinerende ro1.
De aanvragen om beide vergunningen moeten uiterlijk binnen zes weken
na elkaar worden ingediend en deze worden gecoordineerd behandeld
overeenkomstig hoofdstuk 14 Wm. Ten eerste moeten in dat verband beide
bevoegde bestuursorganen elkaar adviseren met het oog op de samenhang
tussen beide vergunningen. Daarnaast stell en zij elkaar in de gelegenheid
om advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking. De ontwerpbeschikkingen moeten gelijktijdig en gezamenlijk bekend worden gernaakt.

405 Art. 19 Nb-wet.
406 In de toekomstige Nb-wet za1 gedeputeerde staten bevoegd zijn tot vergunningverlening,
wanneer zij het beschermde natuurmonument hebben aangewezen. Zie over de aanwijzing
hierna in hoofdstuk 8.
407 Zie voor deze discussie: H.J.M. Havekes, Integrale milieuvergunningen Wvo-vergunning;
theorie en praktijk, Waterschapsbelangen 1990, Dr. 7, biz. 200. Kamerstukken D, 1988/89,
21087, Dr. 3, biz. 23, F.C.M.A. Michiels, a.w. 1994, biz. 45 e.v.
408 G. R.M. van Dijk en H.J .M. Havekes, De Wet milieubeheer en het water(kwaliteits)beheer,
Waterschapsbelangen 1992 Dr. 15, biz. 635 e.v, P.C. Gilhuis, a.w. 1993, biz. 116 tim 118,
A. Freriks, M. Peeters, a.w. 1994, biz. 195 tim 196.
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Tijdens de inspraak- en beroepsprocedure kan op de samenhangende
(ontwerp- )besluiten worden ingegaan. Het sluitstuk van de coordinatie is
opgenomen in de artikelen 7b tot en met 7d van de Wyo. Voor de gevallen
waarin de bevoegde bestuursorganen het niet eens kunnen worden bevat
art. 7d, eerste lid Wvo een voorziening. Als gedeputeerde staten of de
minister bevoegd zijn de krachtens de Wm vereiste vergunning te verlenen,
kunnen gedeputeerde staten resp. de betrokken minister, indien dat met
her oog op de samenhang tussen beschikkingen op de onderscheidene
aanvragen in het belang van de bescherming van het milieu geboden is,
aan het orgaan dat krachtens de Wvo bevoegd is de beschikking op de
aanvraag te geven, een bindende aanwijzing geven ter zake van de inhoud
van die beschikking. De aanwijzing kan uitsluitend worden gegeven na
overleg met het bevoegde bestuursorgaan.t" De aanwijzing kan niet
worden gegeven wanneer de gemeente bevoegd bestuursorgaan is voor de
Wm-vergunning. Inmiddels is een wetsvoorstel ingediend waarin een
aanwijzingsbevoegdheid voor gedeputeerde staten is opgenomen wanneer
het college van burgemeester en wethouders bevoegd Wm-bestuursorgaan
is. Het college kan aan gedeputeerde staten verzoeken om een aanwijzing
omtrent de inhoud van de Wvo-vergunning te geven. Omgekeerd kan het
ingevolge de Wvo bevoegde bestuursorgaan om een aanwijzing aan
burgemeester en wethouders verzoeken ten aanzien van de inhoud van de
Wm-vergunning.v"
Activiteiten die vergunningplichtig zijn op basis van de milieuwetgeving
zijn vaak tevens bouwvergunningplichtig. Om te voorkomen dat de
milieuvergunningverlener voor voldongen feiten komt te staan, is voorzien
in een coordinatieregeling tussen de Wm-vergunning en de bouwvergunning."! Op basis van deze regeling moeten de aanvragen om een Wmvergunning en een bouwvergunning ofwel gelijktijdig worden ingediend,
ofwel moet de Wm-vergunning v66r de aanvraag om de bouwvergunning
worden ingediend. Wanneer er geen gronden zijn om de bouwvergunning
te weigeren, wordt de beslissing op deze aanvraag aangehouden tot op de
Wm-aanvraag is beslist. De aanhouding eindigt een maand na de terinzagelegging van de Wm-vergunning, wanneer tegen de ontwerp-beschikking

409 Als een van beide instanties besluit een tijdelijke vergunning te verlenen, dient de andere
instantie eenzelfde termijn in de beschikking op te nemen.
410 Kamerstukken II, 1993/94,23 726, nrs. 1 en 2.
411 De afstemmingsregeling is opgenomen in art. 8, derde lid, art. 47 en 52 Ww. en art. 8.5
en 20.8 Wm. Zie: P.C. Gilhuis, a.w. 1993, biz. ll8 tIm ll9, F.C.M.A. Michiels, a.w.
1994, blz. 171 e.v.
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bedeokingen zijn kenbaar gemaakt, dan wel de defmitieve bescbikking
afwijkt van het ontwerp. Wanneer binnen de genoemde termijn van een
maand een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening is ingediend
eindigt de aanhouding pas wanneer over het verzoek is beslist. De
aanhoudingsplicht doet geen atbreuk aan het limitatief-imperatieve karakter
van de bouwvergunningverlening. Ben vergelijkbare aanhoudingsplicht geldt
niet voor de milieuvergunning. Deze vergunning mag ook voordat op de
bouwvergunningaanvraag is beslist, worden verleend. De vergunning wordt
echter pas van kracht op het moment dat de bouwvergunning is verleend.
Tenslotte moet hier nog kort worden gewezen op voorstellen om in de
toekornstige Nb-wet een afstemmingsregeling tussen de Nb-wet-vergunning
en de Wm-vergunning op te nemen. Op grond van deze afstemmingsregeling
kan voor handelingen waarvoor naast een Wm-vergunning tevens een Nbwet-vergunning nodig is, pas een Wm-vergunning worden verleend wanneer
het voor de Nb-wet bevoegde bestuursorgaan een verklaring van geen
bezwaar heeft atgegeven.t"

8

Conclusies

In paragraaf 5 is geconcludeerd dat de vergunningstelsels op het terrein
van de waterhuishouding belangrijke aanknopingspunten bieden voor
grensoverschrijdende afstemming. Inaanvulling daarop kunnen vergunningen
op andere beleidsterreinen een ondersteuning bieden van de bescherming
van de waterhuishouding. Ret betreft de vergunningen in het kader van
het milieubeheer, de ruimtelijke ordening en het natuurbeheer.
Op het terrein van het rnilieubeheer wordt zowel in Nederland als in
Vlaanderen door middel van vergunningen de bodemkwaliteit, en daarmee
indirect ook de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit, beschermd. Op
deze wijze kan dan ook een belangrijke bijdrage worden geleverd aan
bescherrning van waterhuishoudkundige systemen. De reikwijdte van de
bescherrning, de procedurele waarborgen bij de vergunningverlening en
de invloed die van een toenemend gebruik van algemene regels uitgaat op
de afstemrningsmogelijkheden, zijn reeds behandeld in paragraaf 5 van dit
hoofdstuk. In aanvulling daarop kan worden opgemerkt dat voor de
bodembescherrning het toetsingskader deels uit andere elementen bestaat

412 Kamerstukken II, 1993/94,23580,

nr. 1 en 2 (art. 67,68, en 108).

321

Hoofdstuk 7

dan bij vergunningen ten aanzien van opperv1aktewater- en grondwaterkwaliteit. Daarbij lean voor Vlaanderen worden gewezen op de algemene en
sectoriele voorwaarden die in Vlarem II zijn opgenomen, alsmede de
emissienormen op basis van het Mestdecreet. In Nederland is met name
de totstandkoming van de Interimwet ammoniak en veehouderij van belang.
Daarnaast wordt een op de kwaliteit van de bodem toegespitste bescherming
op basis van de Wet bodembescherming gestalte gegeven.
Naast de vergunningen die vanuit het perspectief van de waterhuishouding
van belang zijn in verband met de bescherming van de bodemkwaliteit,
zijn tevens de vergunningstelsels van belang die het gebruik van de bodem
betreffen. Ter zake van de Vlaamse regelgeving is geconstateerd dat met
name de werking van de bouwvergunning zich uitstrekt over activiteiten,
die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de open ruimte en daarmee
tevens voor de beekstroomgebieden die in dit onderzoek centraal staan
relevant kunnen zijn.
De activiteiten die in Vlaanderen bouwvergunningplichtig zijn, val1en
in Nederland onder de bouwvergunning, de ontgrondingsvergunning en
deels onder de aanlegvergunning. Daarnaast kan de aanlegvergunning ook
worden ingesteld voor activiteiten die in Vlaanderen niet vergunningplichtig
zijn. Wat betreft de afstemming tussen de Nederlandse en Vlaamse bouwvergunning speelt een aantal knelpunten een rol. In de eerste plaats is het
gebonden karakter van de vergunningen belangrijk. Deze gebondenheid
hangt vooral samen met het normatieve karakter van de plannen van aanleg
in Vlaanderen en het bestemmingsplan in Nederland. Eventuele ruimte moet
bier worden gezocht in de interpretatie van het criterium' goede plaatselijke
ordening' in Vlaanderen in samenhang met de eventuele aanvullings- en
uitwerkingsbevoegdheden die in Nederlandse bestemmingsplannen zijn
voorzien. Feitelijk zal dit vaak betekenen dat afstemming reeds in een fase
voorafgaand aan de vergunningverlening zou moeten plaatsvinden, dus bij
de opstelling van ruimtelijke plannen.
Een tweede knelpunt bij de afstemming betreft het besloten karakter
van de vergunningprocedure. In Vlaanderen is (vooralsnog) alleen bij
activiteiten van zekere omvang en bij activiteiten waarvoor een m.e.r.-plicht
geldt, inspraak mogelijk tijdens de fase van voorbereiding van de bouwvergunning. In Nederland is voor derden nooit inspraak mogelijk in de
voorbereidingsfase. Een beroepsmogelijkheid tegen de bouwvergunning
staat in Vlaanderen pas in allerlaatste instantie op de Afdeling administratie
van de Raad van State. In de Nederland is sinds de inwerkingtreding van
de Awb een bezwaarschriftprocedure en beroep in twee instanties mogelijk
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naar aanleiding van de bouwvergunning. Deze aanpassing betekent zowel
voor derden als voor de aanvrager een uitbreiding van de beroepsmogelijkbeden ten opzichte van de beroepsregeling van voor de inwerkingtreding van de Awb.
Ook bij de afstemming tussen de Vlaamse bouwvergunning en de
Nederlandse aanlegvergunning is sprake van vergelijkbare knelpunten.
Voor zover de bouwvergunning in Vlaanderen betrekking heeft op de
onderwerpen die in Nederland onder de werking van de ontgrondingsvergunDing vallen, wordt afstemming om twee redenen bemoeilijkt. In de eerste
plaats is bij de Nederlandse ontgrondingsvergunning sprake van een breed
toetsingskader (alle bij ontgronding betrokken belangen), terwijl in
Vlaanderen het toetsingskader voor de bouwvergunningaanvraag, zoals is
uiteengezet, een veel beperktere ruimte voor afweging biedt. Daarnaast
is de voorbereiding van een ontgrondingsvergunning, wat betreft de positie
van derden, met meer waarborgen omkleed dan de bouwvergunningprocedure in Vlaanderen.
Op het terrein van het natuurbeheer zijn vergunningstelsels onlosmakelijk
verbonden met de bijzondere bescherroing van natuurwaarden. Dit geldt
zowel voor het vergunningstelsel op basis van het Vegetatiebesluit in
Vlaanderen als voor de vergunning op basis van de Nb-wet in Nederland.
Het doel van deze stelsels is het reguleren van activiteiten die mogelijk
nadelig zijn voor deze natuurwaarden. In Nederland is de vergunningplicht
(vooralsnog) onbepaald wat betreft de activiteiten, terwijl deze in Vlaanderen
expliciet zijn omschreven.
Bovendien komt de vergunning op basis van het Vegetatiebesluit tot
stand via een met waarborgen omklede procedure waarin inspraak en
rechtsbescherming zijn voorzien. Dit is anders bij de Nb-wet, waarin
uitsluitend een beroepsmogelijkbeid tegen de vergunning is opgenomen.
Beide vergunningen kunnen echter een belangrijke aanvulling vormen op
de bescherming van gebieden. Er bestaat een nauwe samenhang tussen deze
vergunningstelsels en de toekenning van een bijzondere beschermde status
aan gebieden. Dit komt in het volgende hoofdstuk terug.
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Aanwijzing van gebieden met een bijzondere beschermde status
1

InIeiding

Een van de belangrijkste uitgangspunten van dit onderzoek betreft de
stroomgebiedenbenadering. In het licht van deze benadering is, vanwege
de wissel werking tussen waterhuishoudkundig systeem en relevante
omgeving, bescherming en beheer van het gehele stroomgebied een
randvoorwaarde voor een effectieve aanpak van de bekenproblematiek. In
paragraaf 1.3 van hoofdstuk 1 is aangegeven dat in de beekstroomgebieden
een aantal bedreigende factoren een rol speelt. Deze factoren zijn echter
niet in aUe stroomgebieden in gelijke mate aan de orde. De noodzaak tot
gebiedsbeschermende en beheersmaatregelen is dan ook afbankelijk van
de concrete situatie binnen een stroomgebied. Bescherming en beheer moeten
gestalte krijgen in samenhang met de kwetsbaarheid en de functies van een
gebied. De ongelijkheid van de problemen leidt ertoe dat differentiatie van
maatregelen noodzakelijk kan zijn.
Bij deze differentiatie is het onderscheid tussen algemeen en bijzonder
beschermingsniveau van belang. De in voorgaande hoofdstukken van dit
onderzoek behandelde juridische instrumenten hebben vaak betrekking op
het bereiken van een algemeen beschermingsniveau. In een mogelijkheid
tot aanscherping voor bepaalde gebieden waarin verdergaande bescherming
noodzakelijk is, wordt behoudens uitzonderingen niet voorzien. Een van
deze uitzonderingen betreft het vaststellen van gebiedsgerichte milieukwaliteitseisen, een bevoegdheid die in hoofdstuk 6 is besproken.
Wanneer het gaat om kwetsbare gebieden zoals de beeksystemen in
dit onderzoek, zal een algemeen beschermingsniveau niet in alle gevallen
voldoende bescherming bieden. Tegen de achtergrond van deze constatering
wordt in dit hoofdstuk bezien door middel van welke juridische instrumenten
een aanvuUende, op de gebiedsspecifieke omstandigheden toegespitste,
bescherming kan worden bereikt. Bij deze juridische instrumenten gaat het
met name om het toekennen van een bijzondere beschermde status aan
gebieden en de bij die status behorende beschermings- en beheersmaatregelen. Vooraf moet worden opgemerkt dat aan de bijzondere bescherming
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vaak de weris tot bet beboud van natuurwaarden ten grondslag ligt. Een
bijzonder bescbermingsniveau k:an ecbter ook als doel bebben om bepaalde
gebruiksfuncties zoals de drinkwaterwinning te bescbermen.
De opzet van bet boofdstuk is als volgt, In paragraaf 2 komt bet kader van
intemationale en supranationale regelgeving aan de orde dat voor de
toepassing van de in dit boofdstuk bebandelde juridiscbe instrumenten van
belang is. Vervolgens wordt op de relevante instrumenten in Vlaanderen
en Nederland ingegaan. Daarbij zal, evenals in de voorgaande boofdstukken,
eerst in de paragrafen 3 en 4 aan de orde komen of er sprake is van
bijzondere gebiedsbescbermende maatregelendie zijn gericbt op waterbuisboudkundige systemen. Ben vergelijking tussen de betreffende instrumenten
in Nederland en Vlaanderen staat centraal in paragraaf 5. Vervolgens komen
de maatregelen gericbt op de relevante omgeving aan de orde. In de
paragrafen 6 en 7 wordt in dit verband ingegaan op instrumenten op bet
terre in van bet milieubebeer, ruimtelijke ordening en natuurbebeer in
Vlaanderen en Nederland. Het boofdstuk wordt in paragraaf 8 afgesloten
met conclusies ten aanzien van de grensoverschrijdende afstemming van
instrumenten die een bijzondere bescberming van gebieden beogen. Daarbij
worden de afstemmingsmogelijkheden die zijn geformuleerd in paragraaf
5, bezien in onderlinge samenhang met de instrumenten die in paragraaf
6 en 7 aan de orde zijn gesteld.

2

Internationaal en supranationaalkader

2.1

Conventie van Ramsar

In intemationaal en supranationaal verband is een grote boeveelheid
verdragen, aanbevelingen en ricbtlijnen totstandgekomen die op enigerlei
wijze verband bouden met de bescberming van natuurwaarden. In veel
gevallen maakt gebiedsbescberming daarvan deel uit, maar veelal als
afgeleide van de bescberming van de binnen bet gebied levende planteen diersoorten. Vanwege bet feit dat gebiedsbescberming daar slecbts als
secundaire invalsboek een rol speelt, wordt in bet kader van dit onderzoek
niet nader op de betreffende internationale regelgeving ingegaan.'

Voor een bespreking wordt verwezen naar de dissertatie van Ch. Backes, Juridische
bescherming van ecologisch waardevolle gebieden, Zwolle 1993, biz. 298 e.v.
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Wei van belang voor dit onderzoek is de Conventie van Ramsar, vaak
aangeduid als Wetlandconventie.! Deze conventie richt zich op de
bescherming van watergebieden. Hieronder worden verstaan:?
'Moerassen, vennen, veen- en plasgebieden, natuurlijk of kunstmatig, blijvend
of tijdelijk, met stiIstaand of stromend water, zoet, brak of zout, met inbegrip
van zeewater waarvan de diepte bij eb niet meer is dan zes meter.'

De aanleiding tot deze conventie is de bewustwording van de ecologische
functies van wetlands als regelaars van de waterhuishouding en als gebieden
met een geheel eigen flora en fauna. Het beleid van de verdragspartijen
moet worden gericht op het behoud van de gebieden, onder andere door
middel van het oprichten van natuurreservaten." De wetlands worden door
de lidstaten aangewezen. Op basis van het verdrag bestaat echter, ongeacht
of een gebied al dan niet op de lijst is opgenomen, de verplichting voor
lidstaten om watergebieden (en watervogels) te beschermen. 5 De bijzondere
bescherming zal in Vlaanderen en Nederland vooral aan de hand van de
instrumenten die in dit hoofdstuk aan de komen gestalte moeten krijgen.
2.2

EG-rege/geving

In voorgaande hoofdstukken zijn enkele EG-richtlijnen besproken die van
betekenis zijn voor de bescherming en het beheer van watersystemen. Ook
in samenhang met de in dit hoofdstuk behandelde bijzondere gebiedsbescherming is een tweetal richtlijnen relevant. Daarbij doel ik met name
op de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater en de richtlijn
inzake de bescherming van oppervlaktewater tegen de verontreiniging door
nitraten uit agrarische bronnen." Het gaat bij beide richtlijnen om zogenaamde plaatsgebonden verplichtingen. Voor een deel bevatten de richtlijnen
bepalingen die van toepassing zijn in door de lidstaten aan te wijzen
kwetsbare zones. Met name deze bepalingen zijn in het licht van bijzondere

2
3

4
5
6

Tractatenblad 1975, 84.
Art. 1 Wetlandconventie. Vgl: W. Brussaard, Natuurbeschermingsrecht, in: W. Brussaard,
Th.G. Drupsteen, P.e. Gilhuis, N.SJ. Koeman (red.), Milieurecht, derde druk, Zwolle
1993, blz. 373.
W. Brussaard, a.w. 1993, biz. 373. Zie over de conventie ook: Ch. Backes, a.w. 1993,
biz. 300 tim 301.
Zie over de verdragsverplichtingen: E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, Milieuzakboekje,
achtste herbewerkte editie, Antwerpen 1994, bIz. 279 tIm 280.
Richtlijn (9112711EEG), Pb. 30 mei 1991, L 135/40, Richtlijn (911676/EEG), Pb. 31
december 1991, L 37511.
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gebiedsbescherming van belang. Op grond van de richtlijn inzake stedelijk
afvalwater moeten gebieden die eutroof zijn, of in de toekomst kunnen
worden indien geen beschermende maatregelen worden getroffen, ofwel
die bestemd zijn voor drinkwaterwinning maar een te hoog nitraatgehalte
bevatten, als kwetsbare zone worden aangewezen. In het kader van de
richtlijn inzake verontreiniging van oppervlaktewater door nitraten uit
agrarische bronnen moeten lidstaten in de eerste plaats een inventarisatie
opstellen van door nitraten verontreinigde wateren. De stukken land die
afwateren in deze oppervlaktewateren moeten als kwetsbare zone worden
aangewezen. Aanwijzing behoeft niet plaats te vinden wanneer op het gehele
grondgebied van de lidstaat de strengste eisen uit de richtlijn worden
toegepast.? In de paragrafen 3 en volgende zal worden ingegaan op de vraag
door middel van welke juridische instrumenten in Nederland en Vlaanderen
aanwijzing als kwetsbare zone mogelijk is.

2.3

Benelux-overeenkomstinzake natuur- en landschapsbescherming

Inverband met bescherming van natuur en landschap mogen de inspanningen
van de Benelux niet onvermeld blijven. Natuurbehoud, het behoud van
natuurgebieden en de bescherming van waardevolle landschappen zijn
uitdrukkelijk geformuleerd als doelstellingen van de Benelux. Deze
doelstellingen zijn uitgewerkt in de Benelux-overeenkomst op het gebied
van natuurbehoud en landschapsbescherming."
De overeenkomst beoogt het over leg en de samenwerking tussen de
regeringen van de drie Benelux-landen te regelen op het gebied van het
behoud en beheer van het natuurlijk milieu en van het landschap. Doel is
tevens om grensoverschrijdende natuurgebieden en waardevolle landschappen
te beschermen.
In hoofdstuk 5 is reeds kort verwezen naar de voomemens in het
Natuurontwikkelingsplan Vlaanderen en het Nederlandse Natuurbeleidsplan
om in uitvoering van de Benelux-overeenkomst tot oprichting van grensoverschrijdende natuurgebieden te komen. De uitvoering moet in natuurbeschermingsmaatregelen in Vlaanderen en Nederland gestalte krijgen.
Momenteel zijn ter uitvoering van de Benelux-overeenkomst alleen de
voorbereidingen vooreengrensoverschrijdend natuurpark Zoom-Kalmthoutse

7

8
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Zie over beide richtlijnen: M. Pallemaerts, Van de stranden van Blackpool tot de moerassen
van Santoiia: plaatsgebonden verplichtingen in het Europese milieurecht, TMR 1994, nr.
I, biz. 20 tIm 21.
Overeenkomst d.d. 8 juni 1982. Opgenomen in: Basisteksten Benelux natuurbehoud, biz.
2 e.v.
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Heide in een vergevorderd stadium. In 1987 is in een Beschikking van het
Comite van ministers van de Benelux bepaald dat onderzoek zou moeten
worden gedaan naar de instandhouding van natuur- en landschapswaarden
en de beschenning van wateren binnen dit gebied. Bovendien moest
duidelijkheid worden verschaft over de afstemrning tussen economische
activiteiten en het behoud van landschap en natuurlijk milieu." Op 15 juni
1992 is voor hetzelfde gebied een beschikking aangenomen tot instelling
van een Bijzondere Commissie van overleg en advies tot opstelling van
een beheers- en inrichtingsplan voor een toekomstig grensoverschrijdend
park De Zoom-Kalmthoutse Heide. 10 Voor andere grensoverschrijdende
gebieden kunnen nog geen soortgelijke ontwikkelingen worden gesignaleerd.
Ben andere belangrijke uitwerking van de Benelux-overeenkomst betreft
de Beschikking inzake overleg en samenwerking bij de voorbereiding van
beslissingen die van belang zijn voor de beschenning van grondwater in
grensgebieden. 11 Indeze beschikking is een aantal bepalingen opgenomen
met betrekking tot de afbakening van waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. Wanneer een bestuursorgaan, dat is belast met de
afbakening van deze gebieden, van oordeel is dat ook het gebied aan de
andere zijde van de landsgrens hierbij moet worden betrokken, verleent
het bevoegde bestuursorgaan aan de andere zijde van de grens zijn medewerking door het verschaffen van gegevens over de bodemgesteldheid en over
de aanwezigheid van factoren die op kwaliteit van de grensoverschrijdende
waterlaag van invloed kunnen zijn. De medewerking bestaat zo mogelijk
in het geven van een advies.
In de beschikking is tevens als verplichting opgenomen dat het ontwerpbesluit tot afbakening, evenals het defrnitieve besluit, wordt toegezonden
aan het in het andere land bevoegde bestuursorgaan."

9

Beschikking van het Comite van Ministers van de Benelux economische Unie met betrekking
tot een Belgisch-Nederlands grenspark Kalmthoutse Heide M (87) 10. Opgenomen in:
Basisteksten Benelux natuurbehoud, biz. 22 e.v.
10 Beschikking M (92) 3. Opgenomen in: Basisteksten Benelux natuurbehoud, biz. 33.
11 Beschikking van 25 mei 1988, M (88) 8. Opgenomen in: Basisteksten Benelux natuurbehoud,
biz. 26.
12 De afbakening van een grondwaterbeschermingsgebied!waterwingebied die uitsluitend of
vrijwel uitsluitend plaatsvindt met het oog op grondwaterbeschermingsgebiedenlwaterwingebieden aan de andere kant van de grens, kan een grond vormen voor schadevergoeding aan degenen die als gevolg hiervan beperkingen opgeJegd krijgen.
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3

Bevoegdheden tot toekenning van een bijzondere beschermde
status aan waterhuishoudkundige systemen in Vlaanderen

3.1

Grondwater

3.1.1

Waterwingebiedenen beschermingszones

Inde inleidende paragraaf is erop gewezen dat een bijzondere beschermde
status aan gebieden kan worden toegekend met het oog op een concrete
gebruiksfunctie van het betreffende gebied. De in deze paragraaf te
bespreken waterwingebieden en beschermingszones zijn daarvan voorbeelden. Het Decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer bepaalt
in art. 3, § 1 dat de Vlaamse regering deze gebieden kan afbakenen met
het oog op de bescherming van het grondwater dat bestemd is voor het
gebruik voor de drinkwatervoorziening." Binnen deze gebieden kunnen
bepaalde activiteiten worden verboden, gereglementeerd, of aan een
vergunning onderworpen. De achtergrond van deze gebiedsaanwijzing is
dus de wens om een menselijke gebruiksfunctie veilig te stellen, namelijk
de drinkwatervoorziening. WeI kan van de eisen die worden gesteld aan
activiteiten die binnen een waterwingebied of beschermingszone worden
uitgevoerd, een beschermende werking naar de grondwaterkwaliteit uitgaan
waarvan het belang zich tevens uitstrekt buiten het terrein van de drinkwatervoorziening. Vanwege de samenhang met het belang van de drinkwatervoorziening kunnen waterwingebieden ook van belang zijn in het licht van de
implementatie van de EG-richtlijn inzake stedelijk afvalwater.
De begrippen waterwingebied en beschermingszone worden in het Grondwaterdecreet nader omschreven. Een waterwingebied is een afgebakend gebied
waar kunstwerken en inrichtingen zijn (of zullen worden) gevestigd voor
het winnen en vergaren van grondwater dat hoofdzakelijk bestemd is voor
de drinkwatervoorziening. Rondom het waterwingebied bevinden zich
beschermingszones die worden afgebakend met het oog op de vrijwaring
van het grondwater binnen het waterwingebied van verontreiniging." De

13 Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake grondwaterbeheer, B.S. 5 juni
1984. Het initiatiefvoor de afhakening van de gebieden ligt meestal bij de drinkwatermaatschappijen. Een voorstel daartoe wordt gedaan in de aanvraag om vergunning voor een
drinkwaterwinning. De Vlaamse regering lean echter op ieder moment overgaan tot afbakening
van waterwingebieden en beschermingszones, dus ook buiten de beslissing op de aanvraag
om (art. 14).
14 Art. 2 Grondwaterdecreet.
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begrenzing van de beschermingszones (type I, II, en III) is gekoppeld aan
de tijd die het water nodig heeft om putten en opslagplaatsen binnen het
waterwingebied te bereiken. Een nadere uitwerking van de begrenzing van
een waterwingebied en de daarbij behorende beschermingszones is
opgenomen in een uitvoeringsbesluit. 15
De rechtsgevolgen van de aanwijzing als waterwingebied ofbeschermingszone zijn opgenomen in een tweede uitvoeringsbesluit van de Vlaamse
regering." Hierin is omschreven welke handelingen en activiteiten zijn
toegelaten dan wel worden verboden of gereglementeerd.
In het waterwingebied zelf en in beschermingszone type I geldt het
strengste regime. Daar zijn slechts de handelingen toegestaan die limitatief
zijn opgesomd. Dit zijn handelingen die noodzakelijk zijn voor de produktie
van drinkwater, die de bescherming van drinkwater tot doel hebben ofwel
de kwaliteit van het grondwater niet kunnen aantasten."
In beschermingszone type II is een aantal handelingen verboden (art.
3). Het betreft de directe of indirecte lozing van stoffen, het deponeren,
opslaan op of in de bodem, uitstrooien of vervoeren van stoffen die in lijst
I en II bij het besluit zijn opgenomen." Hoewel deze verbodsbepalingen
het uitgangspunt vormen kan daarvan onder omstandigheden worden
afgeweken. Deze uitzondering betreft bijvoorbeeld gevallen waarin de
stoffen, vanwege de geringe hoeveelheid, nu of in de toekomst geen gevaar
voor een verontreiniging van het ontvangende grondwater opleveren. De

15 De begrenzing van het waterwingebied Jigt op maximaaJ 20 meter van de buitengrens van
de inrichtingen en kunstwerken bestemd voor de produktie van drinkwater (art. 19). De
beschermingszones zijn ingedeeld in drie typen (art. 20). Besluit van de Vlaamse regering
van 27 maart 1985 houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater
en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones, B.S. 20 juli 1985.
16 Besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van de
handelingen binnen de watergebieden en beschermingszones, B.S. 20 juJi 1985.
17 Voor de laatste categorie gelden twee aanvullende voorwaarden. De betrokken drinkwatermaatschappij moet een positief advies geven en de handeling moet in een gebied type II
niet tot de verboden handelingen behoren (art. 2).
18 Stoffen die in Jijst I zijn opgenomen betreffen onder andere organische fosforverbindingen,
kwik(verbindingen), cadmium(verbindingen), minerale olien en koolwaterstoffen. In Jijst
II zijn bijv. opgenomen: zink, koper, nikkel, chroom, 100<1en ammoniak. Andere binnen
beschermingszone type II geldende verboden hebben betrekking op: het besproeien en
bevloeien met afvalwater, inrichten van stortplaatsen, oprichten van begraafplaatsen,
installeren van rioolwaterzuiveringsinstallaties of installaties voor verwerking van afval,
boringen, ontgrondingen van meer dan 2,50 meter, opslag van drijfmest in ondergrondse
en bovengrondse opslagruimten, gebruik van sleuf- en grondsilo's, aan1eggenvan mestvaalten,
aanleggen van leidingen met een minimumlengte van 100 m. voor het transport van stoffen
van lijst I of II.
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Vlaamse regering lean voor elke stof van lijst I of II deze hoeveelheid en
concentratie vaststellen."
Tenslotte gelden ook in beschermingszone type III verbodsbepalingen,
die echter minder streng zijn de bepalingen in de overige zones. Ben
algeheel verbod geldt ten aanzien van het inrichten van stortplaatsen. Verder
geldt een verbod op het direct of indirect lozen, uitstrooien, deponeren,
opslaan op of in de bodem, het vervoeren van stoffen van lijst 1. Ten
aanzien van dit verbod gelden gelijksoortige uitzonderingen als bij type
II zijn aangegeven, met uitzondering van het gebruik voor normale
bemesting van landbouwgronden."
Gelet op het karakter van de handelingen die verboden of gereglementeerd
worden in de waterwingebieden en beschermingszones, kan mijns inziens
worden geconstateerd dat de reikwijdte van de bescherming veel verder
strekt dan uitsluitend het belang van de drinkwatervoorziening. In het licht
van de samenhangen binnen watersystemen zal dan ook sprake zijn van
een doorwerking naar andere aspecten, zoals het oppervlaktewater.
Belangrijk is het voornemen om waterwinning inde beinvloedingsgebieden
van droogtegevoelige natuurgebieden te verbieden." Bovendien moeten
bestaande waterwinningen worden verplaatst naar minder kwetsbare
gebieden. Voor eventuele nieuwe waterwinningen moet vooraf een milieueffectrapport worden opgesteld."

19

20

21

22
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Andere uitzonderingen betreffen:
gevallen waarin bedoelde stoffen nodig zijn voor de produktie van drinkwater.
gevallen waarin het opslag van koolwaterstoffen betreft, voor zover de opslagtank zich
bevindt in een waterdichte kelder of opvanglade, met een inhoud minstens geJijk aan de
inhoud van de opslagtank.
gevallen waarin de stoffen nodig zijn voor normale bemesting van landbouwgronden.
In die gevallen mag een gemiddelde hoeveelheid van 400 eenheden stikstof per ha. of 4
grootvee-eenheden
per ha. niet overschreden
worden. Bovendien moet het uitstrooien
plaatsvinden in de periode van februari tot en met augustus.
gevallen waarin de bedoelde stoffen door de bevoegde overheid erkend zijn voor gebruik
in de land- en tuinbouw en ze worden toegepast volgens de opgelegde gebruiksaanwijzingen
en in de toegelaten hoeveelheden.
Art. 4 uitvoeringsbesluit.
Verder is hier van belang dat handelingen die niet in art. 4 zijn
genoemd, en die op grond van art. 3 verboden zijn beschermingszone
type II, in
beschermingszone
type III aan vergunningplichtzijnonderworpen
(art. 5, § 1 uitvoeringsbesluit),
Momenteel geldt dit verbod niet. Op basis van de algemene stedebouwkundige
voorschriften
voor gewestelijke plannen van aanleg kan binnen iedere bestemming,
dus ook binnen
natuurgebieden, aanwijzing als waterwingebied plaatsvinden. Zie hierover paragraaf 7 .3.2.1
van hoofdstuk 5.
T. Kelchterrnans, Milieubeleidsplan en natuurontwikkelingsplan
voor Vlaanderen. Voorstellen
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De voorschriften in uitvoering van het Grondwaterdecreet binden de burger,
maar ook de overheid.P Bestuursorganen mogen dan ook bij de besluitvorming op basis van enige andere wet of reglementering niet ingaan tegen
de regels die in waterwingebieden en beschermingszones van kracht zijn. 24
De aanwijzing zal in sommige gevallen zelfs tot herziening van andere besluiten moeten leiden. De Pue c.s. wijzen in dit verband op de gewestplannen die aan de afbakening van het waterwingebied en de beschermingszones
dienen te worden aangepast. 25
3.1.2

Procedurele waarborgen bij de afbakening van waterwingebieden
en beschermingszones"

Aan de atbakening van waterwingebieden en beschermingszones gaat een
openbaar onderzoek vooraf. De stukken die hiervoor ter inzage moeten
worden gelegd betreffen niet aIleen kaarten waarop de af te bakenen
gebieden zijn aangegeven en een lijst van kadastrale percelen binnen het
gebied, maar tevens een opgave van de wijzigingen, stopzettingen,
omschakelingen en beperkingen die voortvloeien uit de status van
waterwingebied of beschermingszone." Gelet op de belangen van de
eigenaren van de betrokken percelen worden de begin- en einddatum van
het openbaar onderzoek aan hen schriftelijk medegedeeld. Daamaast wordt
het voomemen aangeplakt aan het gemeentehuis en gepubliceerd in drie
lokale dag- of weekbladen. Ook hierin dienen begin- en einddatum van
het openbaar onderzoek te worden vermeld. Binnen de termijn kunnen
bezwaren en opmerkingen schriftelijk worden medegedeeld aan het College
van burgemeester en schepenen." Daamaast kan de mogelijkbeid worden
geopend om mondeling bezwaren of opmerkingen te maken op de plaats
en tijd die in de bekendmaking zijn vermeld. De kring van personen die
gerechtigd zijn tot deelname aan het openbaar onderzoek is niet nader
omschreven.
De uiteindelijke atbakening van de gebieden vindt plaats bij besluit van
de Vlaamse regering. Het dossier wordt toegezonden aan de betrokken

23
24
25
26
27
28

voor 1990-1995, biz. II.67.
Art. 3, § 2 Grondwaterdecreet.
E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 176.
E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 180.
Zie over de procedure ook: E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 178.
Deze opgave hangt uiteraard samen met de in paragraaf 3.1.1 besproken bepalingen die
na aanwijzing binnen de betreffende gebieden zullen gelden.
Ofwel aan een daartoe aangewezen persoon.
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gemeente(n), waar steeds inzage mogelijk is. De regeling voorziet niet in
rechtsbeschermingsmogelijkbeden tegen de aanwijzing van waterwingebieden
en beschermingszones. Voor natuurlijke- en rechtspersonen rest dan ook
slechts de mogelijkbeid van een verzoek tot vernietiging in te dienen bij
de Raad van State. Zie over de vernietigingsbevoegdheid paragraaf7 .3.2.2
van hoofdstuk 5.

3.2

Voorstellen Commissie Bocken: milieubeschermingsgebieden

De aanwijzing van gebieden waaraan een bijzondere beschermde status
wordt toegekend, vormt een van de elementen van de Titel Milieuplanning
in voorstellen van de Commissie Bocken (verder: Commissievoorstel)."
De bedoelde voorstellen zijn door de Vlaamse regering verwerkt in een
voorontwerp van Decreet houdende algemene bepalingen inzake het
milieubeleid (verder: voorontwerp). 30 In hoofdstuk 5 van dit onderzoek
is al aan de orde gesteld dat het actieplan de kern van de milieubeleidsplannen vormt. Het bevat de beleidsvoornemens voor de planperiode. Een van
de onderdelen van het actieplan betreft de:"
'aanduiding van gebieden waarin de kwaliteit van het milieu of van een of meer
onderdelen daarvan bijzondere beschermings-ofbeheersmaatregelen
behoeft. ,32

Uit de formulering van deze bepaling kan worden afgeleid dat de aanwijzing
van deze gebieden tevens ten behoeve van de bescherming van onderdelen
van waterhuishoudkundige systemen kan plaatsvinden. Derhalve kunnen
deze gebiedsaanwijzingen relevant zijn tegen de achtergrond van de in
paragraaf 2.2 behandelde EG-richtlijnen. In concreto gaat het daarbij om
de bescherming van de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit. Gelet
op de invalshoek van het milieubeheer is het echter de vraag of, in het kader
van de aanwijzing van deze gebieden, naast bescherming van de kwaliteitsaspecten tevens bescherming van de kwantiteitsaspecten kan plaatsvinden.
Gelet op de in hoofdstuk 5 besproken inhoud van milieubeleidsplannen moet

29

H. Bocken, P. Verbeek (red.), Voorontwerp van kaderdecreet milieuhygiene Volume I,
Verslag van werkzaamheden van de Interuniversitaire Commissie tot herziening van het
milieurecht, Colloquium van 2 en 3 december 1991 Gent (Dee! I, Boek II, Tite! I,
Milieuplanning) .
30 BrusseI 1994.
31 Art. 8, § 3, 'fJ Commissievoorste! en art. 2.17, § 3, 2° voorontwerp.
32 In het navolgende naar analogie met de Nederlandse rege1ing kortweg aangeduid als
•milieubeschermingsgebieden' .
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mijns inziens worden geconcludeerd dat de plannen zich primair op
kwaliteitsaspecten richten. De sarnenhang tussen kwaliteitsaspecten en
kwantiteitsaspecten binnen waterhuishoudkundige systemen kan dan ook
niet volledig worden beschermd in het kader van de aanwijzing van
milieubeschermingsgebieden.
Voor wat de rechtsgevolgen betreft die aan het actieplan zijn verbonden
voor de overheid en voor natuurlijke- en rechtspersonen, wordt verwezen
naar de bespreking van de milieubeleidsplannen in paragraaf 7.2.2 van
hoofdstuk 5. De betreffende bepalingen gelden onverkort voor de aanduiding
van gebieden met een bijzondere beschermde status of een bijzondere vorm
van beheer in deze plannen. Dit geldt tevens voor de procedurele waarborgen bij de planvoorbereiding.

4

Bevoegdheden tot toekenning van een bijzondere beschermde
status aan waterhuishoudkundige systemen in Nederland

4.1

Wet milieubeheer: integrale milieubeschermingsgebieden

4.1.1

Betekenis vanuit waterhuishoudkundig perspectiej

Met de inwerkingtreding van de Wet milieubeheer (Wm) is een aantal
sectorale gebiedsaanwijzingen vervallen. In plaats van deze sectorale
bepalingen is in de Wm een bevoegdheid opgenomen om in nationale en
provinciale milieubeleidsplannen gebieden aan te wijzen waarin de kwaliteit
van het milieu, of van een of meer onderdelen daarvan, bijzondere bescherming behoeft." De betreffende gebieden worden aangeduid als milieubeschermingsgebieden. Hierbij moet worden gedacht aan gebieden die
verhoudingsgewijs kwetsbaar zijn voor verontreiniging, aantasting of
verstoring en die vanwege hun specifieke functies of ecologische betekenis
in aanmerking komen voor een mate van bescherming die uitgaat boven
het algemeen nodig geachte niveau." De aanwijzing als milieubeschermingsgebied kan volledig worden bepaald door waterhuishoudkundige

33
34

Art. 4.3, derde lid, onder c. en art. 4.9, derde lid onder c. Wm.
Kamerstukken II, 1988/89,21 163, nc. 3, biz. 61. Zie over milieubeschermingsgebieden
tevens: H. Menninga, De hoofdstukken milieubeleidsplannen en milieukwaliteitseisen van
de Wet milieubeheer, MenR 1993, nr. 2, biz. 83 tIm 84.
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motieven." Als voorbeeld hiervan kan worden gewezen op gebieden
waarin de bescherming van grondwater noodzakelijk is vanwege de functie
voor de drinkwatervoorziening. Deze gebieden, voorheen grondwaterbeschermingsgebieden, zijn vergelijkbaar met de in paragraaf 3.1.1 besproken
waterwingebieden op basis van het Grondwaterdecreet. Evenals de
aanwijzing van gebieden in de Vlaamse milieubeleidsplannen kan de
bijzondere bescherming van gebieden in het kader van milieubeschermingsgebieden in de Nederlandse milieubeleidsplannen echter ook worden
gericht op de bescherming van het brede scala van milieukwaliteitsaspecten.
Bij de toepassing van de beschermingsbepalingen wordt primair een rol
toegedicht aan de provincies. In het nationaal milieubeleidsplan (NMP)
wordt bijzonder beleid geformuleerd voor gebieden van nationale en
intemationale betekenis waarvoor het rijk een bijzondere verantwoordelijkheid draagt. 36 Voor de provincie behoren tot de aan te wijzen milieubeschermingsgebieden inieder geval de krachtens de Natuurbeschermingswet
aangewezen (staats- )natuurmonumenten en gebieden die zijn aangewezen
ter uitvoering van de conventie van Ramsar, behoudens voor zover bij die
aanwijzing anders is bepaald." Andere voorbeelden zijn de in het
voorgaande reeds genoemde grondwaterbeschermingsgebieden en bodembeschermingsgebieden.
De achtergrond van de aanwijzing van milieubeschermingsgebieden
in milieubeleidsplannen is gelegen in het feit dat op deze wijze tijdens het
planningsproces, waarbij alle relevante belangen tegen elkaar worden
afgewogen, systematisch kan worden nagegaan welke gebieden uit nationaal
of regionaal oogpunt in aanmerking komen voor bijzondere bescherming.
Het milieubeleidsplan geeft tevens richting aan het uitvoeren van taken en
bevoegdheden die van betekenis kunnen zijn voor het bereiken van de
gewenste bescherming."
Aan de aanwijzing van milieubeschermingsgebieden is een aantal rechtsgevolgen verbonden. In de eerste plaats kan hierbij worden verwezen naar
de reeds in hoofdstuk 5 van dit onderzoek vermelde rechtsgevolgen die
in zijn algemeenheid aan plannen zijn verbonden. Daarbij is onderscheiden

35
36
37
38
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De in het voorgaande bij de voorsteUen van de Commissie Bocken en het voorontwerp van
de Vlaamse regering gemaakte opmerkingen over de twee EG-richtlijnen gelden hier evenzeer.
Kamerstukken II, 1988/89,21163, nr. 3, biz. 10. Ziehieroverook:
Ch. Backes, a.w. 1993,
biz. 225.
Art. 4.9, vierde lid onder a. en b. Wm.
Kamerstukken II, 1988/89,21 163, nr. 3, biz. 61.
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naar rechtsgevolgen voor het bestuursniveau waar het plan wordt opgesteld
en rechtsgevolgen voor anderen. De provincie kan daarnaast door middel
van regels in de provinciale milieuverordening rechtsgevolgen in het leven
roepen." In deze verordening worden ook de bepalingen opgenomen die
gelden in gebieden waar grondwater bestemd voor de drinkwatervoorziening
wordt gewonnen." De bescherming van de waterwingebieden komt
daarmee in Nederland op een lager bestuursniveau tot stand dan in
Vlaanderen.

5

Mogelijkheden tot grensoverscbrijdende afstemming bij de
toekenning van een bijzondere beschermde status aan waterhuishoudkundige systemen

De aanwijzing van waterwingebieden en beschermingszones op basis van
het Grondwaterdecreet en de uitvoeringsbesluiten leent zich voor afstemming
met de aanwijzing van milieubeschermingsgebieden in het kader van de
Wm. Laatstgenoemde integrale milieubeschermingsgebieden omvatten
immers onder andere de voorheen bestaande grondwaterbeschermingsgebieden die, evenals de Vlaamse waterwingebieden en beschermingszones,
in het perspectief van de drinkwatervoorziening moeten worden geplaatst.
Verschil is echter dat in de Vlaamse regeling de rechtsgevolgen in de bij
het Grondwaterdecreet behorende uitvoeringsbesluiten zijn geregeld, terwijl
in Nederland de rechtsgevolgen van de aanwijzing als milieubeschermingsgebied grotendeels in een provinciale milieuverordening moeten worden
opgenomen.
Bij de bescherming van gebieden met het oog op de drinkwatervoorziening speelt vanuit het perspectief van grensoverschrijdende afstemming
de Benelux-beschikking inzake overleg en samenwerking bij de voorbereiding van beslissingen die van belang zijn voor de bescherming van
grondwater in grensgebieden een rol (vgl. paragraaf 2.2). In deze
beschikking zijn bepalingen opgenomen omtrent informatieverschaffing
en advisering. Daarnaast bevat de beschikking ook kennisgevingsverplichtingen.
Gelet op het feit dat momenteel in het Grondwaterdecreet voor de
afbakening van grondwaterwingebieden en beschermingszones een specifieke

39
40

Art. 1.2 Wm. Bij deze regels kan bijvoorbeeld worden gedacht aan kwaliteitseisen, maar
ook aan toegelaten of juist verboden handelingen binnen de gebieden.
Art. 1.2, tweede lid onder a. Wm.
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procedure is opgenomen, terwijl in Nederland de aanwijzing in milieubeleidsplannen plaatsvindt, lopen de Vlaamse en Nederlandse procedure nogal
uiteen. De juridische betekenis van een milieubeleidsplan is uiteraard een
andere dan van een besluit van de Vlaamse regering.
De in het voorgaande genoemde atbakening van waterwingebieden en
beschermingszones staat uitsluitend ten dienste van de bescherming van
een van de vele belangen die, zoals in paragraaf 1.3 van hoofdstuk 1 is
beschreven, bij beeksystemen een rol spelen. De ontwikkeling naar de
aanduiding van milieubeschermingsgebieden waarin met het oog op
bescherming van (een of meer onderdelen van) het milieu bijzondere
beschermings- en beheersmaatregelen nodig zijn, is in dit licht om twee
redenen van belang. In de eerste plaats is noch in de Vlaamse voorstellen,
noch in de Nederlandse regeling omtrent aanwijzing van milieubeschermingsgebieden, een beperking opgenomen van belangen waarop de
bescherming zich kan richten. Daarmee bieden deze bepalingen ruimere
beschermingsmogelijkbeden dan uitsluitend het belang van de drinkwatervoorziening.
Inde tweede plaats biedt ook de aanwijzingsprocedure goede aanknopingspunten voor afstemming. Zowel in Nederlandse als in de Vlaamse
regeling worden de betreffende gebieden aangewezen in het kader van de
milieubeleidsplannen. Voor de afstemmingsmogelijkbeden voor deze plannen
wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van dit onderzoek." Een belangrijke
aantekening bij de voorstellen van de Commissie Bocken en het voorontwerp
van de Vlaamse regering is dat geen duidelijkbeid wordt gegeven over de
vraag of de sectorale aanwijzing van waterwingebieden en beschermingszones, zoals dat in Nederland is gebeurd, komt te vervallen. Ook wanneer
deze blijft bestaan blijft de verbreding van beschermingsmogelijkbeden door
middel van milieubeschermingsgebieden echter van belang.
Wat betreft de rechtsgevolgen die aan een aanwijzing zijn verbonden blijft
ook na de inwerkingtreding van de voorstellen van de Commissie Bocken
en de Vlaamse regering sprake van een verschil tussen de Vlaamse en
Nederlandse regeling. Voorzover de rechtsgevolgen niet voortvloeien uit
het plan zelf, moeten de rechtsgevolgen in Vlaanderen worden uitgewerkt
in een Besluit van de Vlaamse regering, terwijl dit in Nederland in de
provinciale milieuverordening plaatsvindt. Bij grensoverschrijdende
afstemming moet dit verschil in bestuursniveau in het oog worden gehouden.

41
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Respectievelijk de paragrafen 7,8 en 9 van dat hoofdstuk.
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6

Bevoegdheden tot toekenning van een bijzondere beschermde
status met het oog op de beschermiog en het beheer van de
relevante omgeving in Vlaanderen

6.1

Inleidende opmerkingen

Bijzondere bescherruing van gebieden door middel van het toekennen van
een bijzondere beschermde status vindt in het merendeel van de gevallen
plaats vanuit een andere invalshoek dan die van beschermiog van watershuishoudkundige systemen. Zo kunnen bijvoorbeeld de milieubeschermiogsgebieden die in het voorgaande zijn behandeld, naast de specifieke bescherruing
van de watercomponent tevens in verband met de bescherruing van het
bredere milieubelang worden aangewezen (paragraaf 6.2). Daarnaast kan
vanuit ruimtelijke ordeningsperspectief een afweging plaatsvinden die leidt
tot bijzondere bescherming (paragraaf6.3). De belangrijkste instrumenten
tot toekenning van een bijzondere beschermde status kunnen echter worden
aangetroffen in het natuurbeheer (paragraaf 6.4). De instrumenten op de
drie beleidsterreinen zijn van invloed op bescherruing en beheer van
waterhuishoudkundige systemen. Dit zal in de nu volgende deelparagrafen
worden toegelicht.
6.2

Milieubeheer

6.2.1

Nogmaals de voorstellen van de Commissie Bocken inzake milieubeschermingsgebieden

In het voorgaande is betoogd dat, gelet op de ruime reikwijdte van
milieubeschermiogsgebieden, tevens beschermiog van oppervlaktewaterkwaliteit en grondwaterkwaliteit door middel van aanwijzing van deze gebieden
kan plaatsvinden. De toepassing kan daarmee heel concreet worden gericht
op bepaalde onderdelen van het milieu. Noodzakelijk is dit echter niet. De
milieubeschermingsgebieden kunnen een veel bredere werking hebben. Dit
blijkt onder andere uit het Natuurontwikkelingsplan Vlaanderen. Daarin
heeft de toenmalige minister Kelchtermans van Leefmilieu, natuurbehoud
en landinrichting aangegeven dat door middel van de hier bedoelde
gebiedsaanwijzing een gebiedsgericht beleid kan worden vormgegeven,
onder andere op het terrein van natuurontwikkeling (de groene hoofdstructuur en de ecologische infrastructuur).? De aanwijzing van milieube-

42

Th. Kelchtermans, a.w. 1990, biz. IIAO-IIA7.
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schermingsgebieden lean daarmee dus ook een belangrijke functie gaan
vervullen in het kader van het natuurbeheer. De overige instrumenten op
het terrein van het natuurbeheer, waarmee aan gebieden een bijzondere
beschermde status kan worden toegekend, komen in paragraaf 6.4 aan de
orde. Voorafzal kort worden ingegaan op de vraag in hoeverre door middel
van bestemming(svoorschriften) in ruimtelijke plannen van aanleg de
bijzondere bescherming van gebieden gestalte lean worden gegeven.

6.3

Ruimtelijke ordening

6.3.1

Bijzondere bescherming in plannen van aanleg

In paragraaf 6.3 van hoofdstuk 5 is ingegaan op de betekenis van plannen
van aanleg in het licht van de bescherming en beheer van watersystemen.
Op die plaats is aangegeven dat door middel van de aanduiding van
bestemmingen, in samenhang met algemene en aanvullende stedebouwkundige voorschriften, beschermingsmaatregelen kunnen worden geformuleerd.
Ondanks deze beschermingsmogelijkheden moet worden betwijfeld of
plannen van aanleg het juiste kader voor bescherming bieden. Dit heeft
vooral te maken met het feit dat ruimtelijke plannen steeds kunnen worden
gewijzigd en de bescherming dus niet over een lange periode gegarandeerd
zal zijn. Hoewel de plannen voor een deel zeker aan bescherming kunnen
bijdragen is het niet wenselijk om bijzondere bescherming uitsluitend in
plannen van aanleg te regelen. Aanvullende maatregelen, onder andere door
middel van instrumenten op het terrein van natuurbeheer, zijn vooral in
verband met te nemen beheersmaatregelen noodzakelijk om tot een betere
bescherming te komen. Deze instrumenten komen in de nu volgende
deelparagraaf aan de orde.

6.4

Natuurbeheer

6.4.1

Natuurreservaten

De mogelijkheid tot aanwijzing van natuurreservaten wordt geregeld in
de Wet op het natuurbehoud.? Het doe I van de wet is het behoud van
de eigen aard, de verscheidenheid en het ongeschonden karakter van het
natuurlijk milieu. Voor de realisering van dit doel kunnen maatregelen
worden getroffen ter bescherming van flora en fauna, hun gemeenschappen

43 Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, B.S. 11 september 1973.
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en groeiplaatsen, de grond, de ondergrond, het water en de lucht. 44 De
bescherming is hier, in tegenstelling tot de onder 3.1 behandelde waterwingebieden en beschermingszones, gericht op behoud van de eigen (natuur)waarde van gebieden en Diet op de bescherming van menselijke gebruiksfuncties. De doelstelling is daarmee veel breder dan bij de aanwijzing van
waterwingebieden het geval is.
Natuurreservaten kunnen worden onderverdeeld in vier categorieen.
Twee categorieen hebben betrekking op de vorm van beheer, de overige
twee betreffen de eigendom van het gebied. Naar het gevoerde beheer kan
worden onderscheiden in integrale en gerichte natuurreservaten.
Een integraaJ natuurreservaat is een beschermd areaaJ dat wordt opgericht met
het doel er de natuurlijke verschijnselen naar eigen wetten te laten evolueren."
Het gericht natuurreservaat is een beschermd areaal waarvan men door rniddel
van een aangepast beheer de bestaande toestand tracht te behouden. Te dien
einde kunnenmaatregelen worden genomen om bepaalde planten- of diersoorten
in stand te houden, te controleren of terug in te voeren, om bepaalde uitzichten
van het plantendek te bestendigen of om ontaarde milieus te herstellen."

De Pue c.s. wijzen op beekecosystemen als een van de soorten gebieden
die voor aanwijzing als integraal natuurreservaat in aanmerking kunnen
komen. De meeste natuurreservaten behoren echter tot de gerichte
natuurreservaten. De beheersmaatregelen die hier worden toegepast zijn
oude landbouwtechnieken die ook tot het ontstaan van de gebieden hebben
geleid."
Ook naar eigenaar wordt een tweedeling gemaakt. Ben staatsnatuurreservaat
is een beschermd gebied dat op voordracht van de Gemeenschapsminister
bij besluit van de Vlaamse regering wordt opgericht op terreinen die de
staat, de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest in eigendom of
huur hebben of die daartoe ter beschikking worden gesteld."
Voor een staatsnatuurreservaat wordt door de Gemeenschapsminister
een beheersplan vastgesteld." Volgens de wet en de daarover verschenen

44
45
46
47
48
49

P. Stryckers, De bescherming van de natuur inhet Vlaamse Gewest, in: L. Lavrysen (red.),
Milieurecht. Recente ontwikkelingen deel II, Brussel 1989, bIz. 106.
Art. 7 Wet op het natuurbehoud.
Art. 8 Wet op het natuurbehoud.
E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, blz. 274.
Art. 9 Wet op het natuurbehoud.
Art. 14 Wet op het natuurbehoud.
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literatuur kan een beheersplan met door burgers worden ingezien. WeI kan
informatie worden gevraagd bij de Ambtenaar van de bevoegde buitendienst
van de Dienst natuurbescherming." Het is de vraag of deze opvatting nog
kan worden staande gehouden, sinds de inwerkingtreding van het Decreet
betreffende openbaarheid van bestuursdocumenten in de diensten en
instellingen van de Vlaamse regering." Nu het beheersplan als een
bestuursbeslissing in de zin van het decreet moet worden beschouwd, moet
mijns inziens op grond van het decreet inzage worden gegeven wanneer
daarom wordt verzocht.
Naast staatsnatuurreservaten bestaat de mogelijkheid tot aanwijzing van
erkende natuurreservaten. Dit is een beschermd gebied dat door een
natuurlijke- of rechtspersoon (uitgezonderd de staat, het Vlaamse Gewest
en de Vlaamse Gemeenschap) wordt beheerd en door de Gemeenschapsminister wordt erkend op verzoek van de eigenaar van het gebied, met instemming van de beheerder. 52 De erkenning van het gebied heeft een looptijd
van tenminste tien jaar. Evenals bij staatsnatuurreservaten is ook bij erkende
natuurreservaten een van de rechtsgevolgen dat een beheersplan moet
worden opgesteld. De verplichting daartoe rust op de eigenaar. Hierin
moeten onder andere de doelstellingen worden aangegeven die door het
beheer worden nagestreefd met betrekking tot landschap, flora en fauna.
Naast de verplichte totstandkoming van een beheersplan zijn verdere
rechtsgevolgen voorzien in een aantal verbodsbepalingen. In de natuurreservaten is het bijvoorbeeld verboden om:"
1.

2.
3.

4.

de dieren te doden, te jagen of te vangen ongeacht de wijze waarop dit
gebeurt, hun jongen, eieren, nesten of schuilplaatsen te storen of te
vernietigen;
bornen en struiken weg te nemen, te kappen, te ontwortelen ofte verminken
en het plantendek te vernietigen of te beschadigen;
over te gaan tot opgravingen, boringen, grondwerken of exploitatie van
materiaIen, werken uit te voeren die de aard van de grond, het uitzicht
van het terrein, de bronnen en het hydrografisch net zouden kunnen
wijzigen, boven- of ondergrondse leidingen te leggen, gebouwen of
schuilplaatsen op te trekken en aanplakbrieven aan te brengen;
vuur te maken en vuilnis te storten.

50 Zie hierover E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 275.
51 Decreet van 23 oktober 1991, B.S. 27 november 1991.
52 Art. 10 Wet op het natuurbehoud. Zie hierover: E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w.
1994, biz. 276.
53 Art. 11 Wet op het natuurbehoud.
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Deze verboden lrunnen in bijzondere gevallen door de Minister worden
opgeheven. Instaatsnatuurreservaten gelden enkele aanvullende verbodsbepalingen. Als voorbeelden lrunnen worden genoemd het verbod om te
zwemmen, te vissen, te kamperen en gebruik te maken van transistorradio'S.54
De oprichting van staatsnatuurreservaten en de erkenning van natuurreservaten moeten verenigbaar zijn met de bepalingen van de plannen van aanleg
en van de ontwerpen van gewestplannen.f Als gevolg van deze verplichting is de aanwijzing als natuurreservaat niet meer een beslissing die
uitsluitend door natuurbeschermingsoverwegingen wordt bepaald. In het
kader van de ruimtelijke afwegingen is bescherming van de natuur immers
slechts een van de af te wegen belangen. Pas wanneer het natuurbeschermingsbelang in de ruimtelijke bestemming kan worden ingepast kan
aanwijzing als natuurreservaat volgen. Dit kan leiden tot belangrijke
belemmeringen om natuurreservaten aan te wijzen. Wellicht bieden in dit
verband de voomemens die zijn opgenomen in het Natuurontwikkelingsplan
voor Vlaanderen uitkomst. In dit beleidsdocument wordt uitdrukkelijk
ingegaan op de rol van het Natuurontwikkelingsplan in het kader van de
ruimtelijke ordening en meer specifiek bij de vaststelling van gewestplannen.
Bij gewestplannen die invloed hebben op bepalingen uit het Natuurontwikkelingsplan en op bestaande groengebieden, bevat het plan het voomemen
om vooraf een milieu-effectrapport op te stellen." Ben soortgelijke
verplichting zal ook voor de Bijzondere plannen van aanleg worden
opgenomen. Op deze wijze krijgt de groene hoofdstructuur en ecologische
infrastructuur nadrukkelijker een plaats in de ruimtelijke afwegingen."
6.4.2

Procedurele waarborgen bij de aanwijzing van natuurreservaten

De procedure tot aanwijzing van natuurreservaten is opgenomen in art.
6 van de Wet op het natuurbehoud. De regeling van de procedure is
summier. De wet vermeldt uitsluitend dat betrokken bestendige deputaties,
na raadpleging van de colleges van burgemeester en schepenen van
gemeenten waarop de voorgenomen reservaten zijn gelegen, advies
uitbrengen aan de Gemeenschapsminister. Dit advies moet binnen 60 dagen
na een daartoe strekkend verzoek worden gegeven. De Gemeenschaps54 Zie hierover: E. de Pue, L. Lavrysen, P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 275 tIm 276.
55 Art. 42 Wet op het natuurbeboud.
56 Zie over milieu-effectrapportage
hoofdstuk 9 van dit onderwek.
57 T. Kelchtermans, a.w. 1990, biz. ll.64.
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minister beslist omtrent de aanwijzing. De wet voorziet Diet in inspraaken rechtsbeschermingsmogelijkheden.
Dit betekent dat, evenals bij de
aanwijzing van waterwingebieden en beschermingszones, in laatste instantie
door natuurlijke- en rechtspersonen moet worden teruggevallen op het
annulatieberoep op de Raad van State. 58 Probleem hierbij is echter dat
de Wet op het natuurbehoud Dietvoorziet in bekendmakingsverplichtingen
ten aanzien van aanwijzingsbesluiten.
6.4.3

l10sreservaten

In 1990 is in Vlaanderen een Bosdecreet totstandgekomen." Dit decreet
heeft als doel het behoud, de bescherming, de aaoleg en het beheer van
bossen te regelen. Belangrijk is dat de bepalingen Diet uitsluitend van
toepassing zijn op openbare bossen, maar ook op privebezit. 60 In het
decreet is nauwkeurig omschreven wat de reikwijdte van de bepaliogen
is. Deze strekken zich Diet alleen uit over bossen", maar daarnaast over
onder andere de kale vlakten die voorheen met bos waren bezet en tot het
bosgebied blijven behoren, alsmede de niet-beboste gedeelten die nodig
zijn voor behoud van het bos (zoals brandwegenj.f Buiten de werking
van het decreet vallen bijvoorbeeld aanplantingen van kerstbomen, parken,
fruitboomgaarden en tuinen."
In afdeling V van het Bosdecreet wordt de aanwijzing van bosreservaten
geregeld." In de reservaten wordt de groei en ontwikkeling vrijgelaten
ofwel wordt gestreefd naar het behoud ofhet tot stand brengen van typische
bosplantengemeenschappen, bosbestandtypes en groeivormen. Om in
aanmerking te kunnen komen voor aanwijzing als bosreservaat moet sprake
zijn van een gebied met een wetenschappelijke functie. Ineen bosreservaat
kan een indeling in zones worden aangebracht waar een verschillende mate
van bescherming wordt nagestreefd."

58 Zie par. 7.3.2.2 van hoofdstuk 5.
59 Bosdecreet van 13 JUDi 1990, B.S. 28 september 1990.
60 Art. 2 Bosdecreet.
61 In het decreet omschreven als: 'grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige
struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora
behoren en die een of meer functies vervulJen.
62 Art. 3, § 2 Bosdecreet.
63 Art. 3, § 3 Bosdecreet.
64 De voorheen in de Wet op het natuurbehoud gerege1de bevoegdheid tot aanwijzing van
bosreservaten is daarmee komen te vervallen en opgenomen in het decreet.
65 Art. 22 Bosdecreet.
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Aanwijzing als bosreservaat heeft een tweetal rechtsgevolgen. Inde eerste
plaats geldt een verplichting tot het vaststellen van een beheersplan. Hierbij
moet met de in het decreet opgenomen doelstellingen rekening worden
gehouden. Deze betreffen het behoud of herstel van natuurlijke flora en
fauna, het bevorderen van inheernse boornsoorten, stimuleren van natuurlijke
verjonging, bevorderen van ongelijkvormigheid en ongelijkjarigheid en het
bevorderen van ecologisch evenwicht. 66
Een tweede rechtsgevolg zijn de verbodsbepalingen die binnen het
bosreservaat gelden. Ret gaat hierbij om activiteiten die schade kunnen
toebrengen aan het reservaat. Zo is het onder andere niet toegestaan om:
1.
2.
3.

planten of onderdelen van planten te verwijderen, tenzij een machtiging
van Bosbeheer is verkregen;
opgravingen of extracties van rnateriaal uit de bodem of uit de ondergrond
te verrichten;
werkzaamheden uit te voeren die niet in het beheersplan zijn opgenomen
en die van aard zijn wijzigingen aan te brengen in de mineralogische en
paleontologische sites, de archeologische grondvesten, het landschap, het
relief, de natuurlijke waterafvloeiing, de bodemvruchtbaarheid, de
zuiverheid en het regime van de waterlopen, de vegetatie en de inheernse
flora en fauna.

Niet aIleen binnen de grenzen van het bosreservaat, maar ook daarbuiten
kunnen maatregelen worden getroffen. De achtergrond van deze bevoegdheid
is het voorkomen van nadelige beinvloeding van het reservaat als gevolg
van externe factoren. De maatregelen kunnen een aantal activiteiten
betreffen, namelijk het gebruik van bestrijdingsmiddelen, het regelen van
waterstanden of het bodemgebruik. De te nemen maatregelen bestaan uit
het afsluiten van beheersovereenkomsten met eigenaren, vruchtgebruikers
of gebruikers binnen het gebied. In deze overeenkomsten worden tevens
de vergoedingen bepaald die voor het treffen van maatregelen worden
toegekend."
6.4.4

Procedurele waarborgen bij de aanwijzing van bosreservaten

De aanwijzing vindt plaats door de Vlaamse regering." De eigenaar van
het gebied moet hiervoor toestemming geven. De bepalingen in het decreet

66
67
68

Art. 25 Bosdecreet.
Art. 29 Bosdecreet.
Hieromtrent moeten de Vlaamse Raad, de Vlaamse Hoge lachtraad en de Vlaamse Hoge
Raad voor Natuurbehoud worden gehoord.
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vermelden geen publikatieverplichtingen of, inspraak- en rechtsbeschermingsmogelijkheden. Evenmin is bepaald binnen welke termijnen adviezen
moeten worden gegeven dan weI besluiten moeten worden genomen. Ook
hier rest voor natuurlijke- en rechtspersonen dus uiteindelijk sIechts het
beroep op de Raad van State. EvenaIs bij de aanwijzing van natuurreservaten
leidt het ontbreken van een publikatieverplichting ertoe dat het voor derden
Diet eenvoudig is om zich van de aanwijzing op de hoogte te stellen.

6.4.5

Natuurparken

Naast de in de paragrafen 6.3.1 en 6.3.2 behandelde aanwijzing van
natuurreservaten biedt de Wet op het natuurbehoud een grondslag tot
aanwijzing van natuurparken. De doelstelling die met de instelling van een
natuurpark wordt verwezenIijkt is vierledig en omvat het:"
1.
2.
3.
4.

vrijwaren vande aard de verscheidenheid en de wetenschappelijke waarden
van het leefmilieu
het beschermen van de inheemse flora en fauna
behoud van de zuiverheid van lucht en water
behoud van de bodem

Bij natuurparken moet bet gaan om vrij grote gebieden waarbij de
differentiatie en de veelzijdigheid kunnen worden gewaarborgd."
De aanwijzing van natuurparken is in Vlaanderen tot nu toe nooit van
de grond gekomen." De aanwijzing van natuurparken vindt plaats in bet
kader van de ruimtelijke plannen van aanleg op gewestelijk of gemeentelijk
niveau. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van dit onderzoek.

6.4.6

Landschapsbescherming

AIs laatste instrument voor het toekennen van een bijzondere beschermde
status aan gebieden in Vlaanderen wordt ingegaan op de rangschikking van
landschappen. De wettelijke grondslag voor rangschikking is opgenomen

69 Art. 25 Wet op het natuurbehoud.
70 W. Lambrechts, Milieurecht, tweede druk 1987, biz. 323.
71 In het natuurontwikkelingsplan is het voomemen opgenomen tot aanwijzing van enkele
regionale landschappen, die echter een juridische basis missen. Zie: E. de Pue, L. Lavrysen,
P. Stryckers, a.w. 1994, biz. 277 tIm 278. Zie over de ontwikkelingen in het kader van
het MlNA-beleid: A. Deckx, P. Decoster, Regionaal landschap Vlaamse Ardennen.
Tegengestelde belangen maken toekomst onzeker, Milieurama 1994, Dr. 7/8.

346

Toekenning bijzondere beschermde status
in een wet uit 1931.72 Wat precies onder landschappen wordt verstaan
vermeldt de wet niet. 73 Het moet echter blijkens art. 6 van de wet gaan
om landschappen waarvan het behoud in historisch, esthetisch of wetenschappelijk opzicht van nationaal belang is." In de jurisprudentie wordt
aangegeven dat 'nationaal belang' moet worden gemterpreteerd als
'bovenlokaal belang' .75 Ofhiervan sprake is wordtbeslist door de Vlaamse
regering (in concreto de bevoegde Gemeenschapsminister). Sinds de
inwerkingtreding van een afzonderlijke regeling voor de bescherming van
stads- en dorpsgezichten is er sprake van een tendens om de aanwijzing
van landschappen te beperken tot groene landscbappen."
De rangschikking als landschap roept uitsluitend voor eigenaren binnen
het gebied rechtsgevolgen in het leven. Deze rechtsgevolgen betreffen
eigendomsbeperkingen en dus geen positieve beheersverplichtingen. Wat
de eigendomsbeperkingen betreft volstaat de wet met een zeer algemene
omschrijving. AIle beperkingen die noodzakelijk zijn voor de vrijwaring
van het nationaal belang kunnen worden opgelegd." Een uitzondering
geldt echter voor landbouwactiviteiten. Deze kunnen niet worden beperkt
voorzover het de normale exploitatie betreft." Opmerking verdient dat
het slechts gaat om relatieve eigendomsbeperkingen. Verboden kunnen op
verzoek van belanghebbenden in een later stadium worden opgeheven."
72
73

74

75
76
77
78
79

Wet van 7 augustus 1931 op het behoud van de monumenten en landschappen, B.S. 5
september 1931.
In een uitspraak van Arbitragehof wordt echter aangegeven dat de open ruimte en de vegetatie
als de belangrijkste waardebepalende elementen in een landschap worden aangemerkt.
Arbitragehof nr. 50/93,24 juni 1993, in: TMR 1993, nr. 5, biz. 313.
Wat de doelstelling betreft treedt deels een overlap op met de plannen van aanleg op basis
van de Stedebouwwet. Wat betreft de verhouding tussen plannen van aanleg en rangschikkingsbesluiten geldt het uitgangspunt van gelijkwaardigheid. Deze gelijkwaardigheid geldt
slechts voor zover de verp!ichtingen voortvloeiend uit het rangschikkingsbesluit, niet in strijd
komen met de rechtsgevolgen van de bestemming in het kader van de plannen van aanleg,
m.a. w. de rea1isering van bestemming opgenomen in de plannen van aanleg mag niet worden
gefrustreerd. Zie over de ontwikkeling in de jurisprudentie inzake de samenloop: A.M. Draye,
Monumenten en landschappen in Belgie, juridische aspecten (diss.), Antwerpen 1993, biz.
200.
Zie hierover: A.M. Draye, a.w. 1993, biz. 169. Zie ook: Arbitragehofnr. 8/94,27 januari
1994, in: TMR 1994, nr. 3
A.M. Draye, a.w. 1993, biz. 170.
Art. 6 Wet monumenten en landschappen. Vgl. A.M. Draye a.w. 1993, biz. 184 tim 185.
Art. 6, derde lid Wet monumenten en landschappen. Zie ook: A.M. Draye, a.w. 1993,
biz. 188.
Uitwerking van deze mogelijkheid is geregeld in een Besluit van de Vlaamse regering van
17oktober 1984 houdende vaststel1ing van de voorwaarden waaraan de aanvragen tot het
uitvoeren van werken als bedoeld bij art. 6, vierde !iden volgendevande Wet van 7 augustus
1931 op het behoud van de monumenten en landschappen moeten voldoen, B.S. 15 februari
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De toelating van de activiteiten kan echter uitsluitend wanneer het behoud
van het landschap daardoor niet onmogelijk wordt, dan wel de activiteiten
door hun aard en omvang de waarde van het landschap niet aantasten."
Draye vermeldt in haar dissertatie een aantal voorbeelden van
beperkingen die zijn opgelegd bij een in het verleden opgesteld rangscbikkingsvoorstel. Het betreft onder andere verboden tot lozing van stoffen
die schadelijk zijn voor de flora en fauna en een verbod tot wijzigingen
in de waterhuishouding."
De landschapsbescherming wordt gezien als een van de instrumenten die
kunnen worden ingezet ter uitvoering van het Natuurontwikkelingsplan.
Ook de bescherming van 'blauwe' landschapselementen, zoals beken, wordt
hieronder begrepen. In het Natuurontwikkelingsplan wordt geconstateerd
dat een aanpassing van het instrumentarium voor de rangscbikking van
landschapselementen nodig is, waarbij wordt gestreefd naar integratie van
het instrumentarium in de Wet op het natuurbehoud. 82
6.4.7

Procedurele waarborgen bij de rangschikking van landschappen

De rangscbikkingsprocedure valt uiteen in twee fasen. In de eerste plaats
kan een fase van onderzoek en raadpleging van betrokkenen worden
onderscheiden, waarin het voorstel tot rangscbikking centraal staat. De
tweede fase omvat de vasts telling van het definitieve rangschikkingsbesluit,
waarin de defmitieve bescherming wordt vastgelegd. Bij decreet van 14
juli 1993 is de rangscbikkingsprocedure aangepast. 83
De Vlaamse regering formuleert eigener beweging, dan wel op verzoek
van bijvoorbeeld een milieuorganisatie, een voorstel tot rangschikking."
Hierin moeten onder andere de eigendomsbeperkingen die voortvloeien
uit de rangschikking worden uiteengezet, alsmede de percelen waarop deze
beperkingen betrekking hebben." Het is van belang dat aan dit voorstel

1985.
80 Zie over de jurisprudentie van de Raad van State in dit verband: A.M. Draye, a.w. 1993
bIz. 199 e.v.
81 A.M. Draye, a.w. 1993, blz. 186 tim 187.
82 T. Kelchtermans, a.w. bIz. 11.64.
83 Decreet van 14 juli 1993 tot wijziging van de Wet van 7 augustus 1931 op het behoud van
de monumenten en Iandschappen zoals gewijzigd bij decreet van 13 juli 1972, B.S. 9
september 1993.
84 A.M. Draye, De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest. Twee
recente decreten, TGEM 1994, nr. 2, blz. 66 tim 67.
85 Art. 1, § 2 Wet monumenten en landschappen.
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dezelfde rechtsgevolgen verbonden zijn als aan het definitieve besluit. De
rechtsgevolgen verbonden aan het voorstel gelden gedurende de periode
van een jaar. 86
Gemeenten organiseren naar aanleiding van het voorstel een openbaar
onderzoek. Het voorstel wordt betekend aan de eigenaren binnen het
gebied", aan college(s) van burgemeester en schepenen en aan de
bestendige deputatie." Het openbaar onderzoek wordt bekendgemaakt
door middel van aanplakking van een kennisgeving aan de toegangswegen
van het landschap, evenals door publikatie van een uittreksel van het
rangschikkingsvoorstel in het Belgisch Staatsblad." Gedurende 30 dagen
na bekendmaking kunnen niet rechtstreeks belanghebbenden opmerkingen
en bezwaren indienen bij college van burgemeester en schepenen." Rechtstreeks belanghebbenden kunnen eveneens opmerkingen en bezwaren binnen
30 dagen kenbaar maken, maar zij moeten zich rechtstreeks tot de minister
(lees: het bevoegde departement) wenden."
Na afloop van het openbaar onderzoek en de adviestermijn wordt het
definitieve rangschikkingsbesluit genomen door de Vlaamse regering (de
Gemeenschapsminister op basis van een delegatiebesluit). Dit besluit moet,
gelet op de Uitdrukkelijke motiveringswet, met redenen worden omkleed. 92
De bekendmaking van het definitieve besluit moet plaatsvinden op dezelfde
wijze als bij het voorstel. 93 Tegen het Rangschikkingsbesluit staat annulatieberoep open op de Raad van State. 94

86
87

Art. 12 Wet bescherming monumenten en landschappen.
Sinds het decreet van 14juli 1993 is de verplichtingom ookhet geheledossier aan eigenaren
de betekenen vervallen. In de kennisgeving aan hen wordt vermeld dat inzage in het dossier
kan worden verkregen op het gemeentehuis.
88 Gemeente en provincie kunnen adviseren binnen 60 dagen. Wanneer van deze mogelijkheid
geen gebruik wordt gemaakt, wordt het advies geacht gunstig te zijn (art. I, § 3, 1° Wet
monumenten en landschappen. Ook de KCML (Koninklijke commissie voor monumenten
en landschappen) kan omtrent het voorstel advies uitbrengen.
89 De aanplakking moet plaatsvinden binnen 15 dagen na betekening. Zie over bekendmakingsverplichtingen: A.M. Draye, a.w. 1994, biz. 68.
90 Zie over het openbaar onderzoek: A.M. Draye, a.w. 1994, biz. 67.
91 Op zakelijk gerechtigden rust de plicht om gebruikers op de hoogte te stellen van de
bescherrningsvoornemens en de daaraan verbonden rechtsgevolgen. Art. I, § 6 Wet
monumenten en landschappen.
92 Vgl. A.M. Draye, a.w. 1993, biz. 18i.
93 Art. I, § 11 tIm § 14 Wet monumenten en landschappen.
94 Zie paragraaf 7.3.2.2 van hoofdstuk 5.
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7

Bevoegdheden tot toekenning van een bijzondere beschennde
status met het oog op de beschermiog en het beheer van de
relevante omgeving in Nederland

7.1

Inleidende opmerkingen

Evenals in Vlaanderen het geval is, vindt in Nederland het toekennen van
een bijzondere beschermde status voor een belangrijk deel plaats door
middel van instrumenten die niet direct zijn bestemd voor beschermiog en
beheer van waterhuishoudkundige systemen. Wat betreft het milieubeheer
gaat het daarbij om milieubeschermingsgebieden (paragraaf 7.2). Daarnaast
speelt ook het instrumentarium op het terrein van de ruimtelijke ordening
een rol (paragraaf 7.3). De laatste en tevens belangrijkste categorie van
instrumenten voor de toekenning van een bijzondere beschermde status
betreft het instrumentarium op het terrein van het natuurbeheer. Dit komt
aan de orde in paragraaf 7.4.
Als eerste wordt in de nu volgende paragraaf ingegaan op de betekenis
van milieubeschermiogsgebieden.

7.2

Milieubeheer

7.2.1

Nogmaals milieubeschermingsgebieden op basis van de Wet
milieubeheer

In paragraaf 4.l.1 is gewezen op het feit dat de aanwijzing van milieubeschermingsgebieden gebaseerd kan zijn op waterhuishoudkundige
overwegingen. In dat verband is ingegaan op bescherming van de
grondwaterkwaliteit ten behoeve van de drinkwaterwinning. Hoewel het
dus mogelijk is om de aanwijzing van milieubeschermiogsgebieden in te
zetten voor de bescherming van kwaliteitsaspecten van waterhuishoudkundige
systemen is dit niet de primaire invalshoek van het instrument. Milieubeschermiogsgebieden kunnen immers worden aangewezen in verband met
de brede beschermingsgrond 'bescherming van het milieu'. Dit strekt verder
dan aIleen het waterhuishoudkundig systeem. De beschermiog kan
betrekking hebben op de samenhangen tussen oppervlaktewater, grondwater
en bodem en kunnen zijn ingegeven door natuurbeschermingsmotieven.
Door middel van de aanwijzing van milieubeschermiogsgebieden kan dus
een heel specifiek onderdeel, maar ook de samenhangen tussen deze
onderdelen, worden beschermd. De aanwijzing biedt aldus met de Vlaamse
milieubeschermingsgebieden vergelijkbare beschermiogsmogelijkheden.
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7.3

Ruimtelijke ordening

In paragraaf 6.3 is de vraag aan de orde gesteld welke rol aan het
instrumentarium op het terrein van de ruirntelijke ordening kan worden
toegekend in verband met de toekenning van een bijzondere beschermde
status aan gebieden. Op die plaats is gewezen op het hoofdzakelijk
ondersteunende karakter van de bestemming(svoorschriften) in ruirntelijke
plannen. De betekenis van de ruirntelijke ordening bij bijzondere gebiedsbeschermende maatregelen in Nederland kan worden vergeleken met hetgeen
in paragraaf 6.3 is opgemerkt ten aanzien van de ruirntelijke ordening in
Vlaanderen. Op die plaats is aangegeven dat ruirntelijke bestemmingenniet
prirnair behoeven te zijn gericht op het veilig stellen van een langdurige
bescherming van natuur- en landschapswaarden. Ook in Nederland zal in
dat kader met name gebruik moeten worden gemaakt van het instrumentarium op het terrein van het natuurbeheer. Juridische instrumenten op het
terrein van de ruirntelijke ordening kunnen daarbij een heel belangrijke
ondersteunende functie vervullen.
7.4

Natuurbeheer

7.4.1

Natuurmonumenten ingevolge de Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet (Nb-wet) biedt het juridisch kader voor de
aanwijzing van natuurmonumenten." In deze wet wordt onderscheiden
in twee soorten natuurmonumenten; enerzijds het beschermd natuurmonument, anderzijds het staatsnatuurmonument. De laatste categorie heeft
betrekking op natuurmonumenten in eigendom van de staat, de eerste
categorie betreft de overige natuurmonumenten. Wat onder een natuurmonument wordt begrepen is omschreven in art. 1 onder b van de wet. Ret gaat
om terreinen en wateren, welke van algemeen belang zijn uit oogpunt van
natuurschoon of om hun natuurwetenschappelijke
betekenis. Deze
omschrijving bevat de criteria waaraan een gebied moet voldoen om voor
aanwijzing in aanmerking te komen. Aan deze criteria wordt echter in de
wet geen verdere invulling gegeven. De vraag wat onder natuurschoon en
natuurwetenschappelijke waarde moet worden verstaan is vele malen in
de jurisprudentie aan de orde geweest. In zijn preadvies voor de Vereniging
voor milieurecht is Bakker de betekenis van de begrippen nagegaan aan

95

Wet van 15 november 1967 houdende voorzieningen inhet belang van de natuurbescherming
(Natuurbeschermingswet), Stb. 1967,572.
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de hand van deze jurisprudentie. Uit de jurisprudentie komt als aIgemene
lijn naar voren dat aan het begrip natuurschoon een subjectieve invulling
wordt gegeven. Het gaat daarbij met name om de visueel-esthetische waarde
van een gebied. De natuurwetenschappelijke betekenis van een gebied wordt
juist aan de hand van objectievere maatstaven beoordeeld. Deze betreffen
onder meer de aanwezigheid van zeldzame soorten en geologische
waarden." De aanwijzing van natuurmonumenten kan om beide genoemde
redenen plaatsvinden, anders dan de in paragraaf 7.4.4 te bespreken
landgoederen, waarbij aileen natuurschoon een rol kan spelen. Backes
vermeldt dat aanvang 1992 in totaal 191 gebieden als (staats)natuurmonument waren aangewezen. Deze gebieden beslaan samen een oppervlakte
van ongeveer 236.000 ha."

•

Aan de aanwijzing als beschermd natuurmonument is een aantal rechtsgevolgen verbonden, die deels verplicht en deels facultatief zijn."
In de eerste plaats is het op grond van art. 12, eerste lid van de Nb-wet
verboden om zonder vergunning of in strijd met een bij een vergunning
gestelde voorschrifien, handelingen te verrichten, te doen verrichten of te
gedogen, die schadelijk zijn voor het natuurschoon ofvoor de natuurwetenschappelijke betekenis van dat beschermd natuurmonument of die het
ontsieren (eigenaarsartikel}. De vergunningplichtis een directrechtsgevolg
van de aanwijzing als beschermd natuurmonument en kan onder omstandigheden ook, .gelden voor handelingen die buiten de grenzen van het
natuurmoIiument worden verricht. 99 De mogelijkheid bestaat echter om
voor een natuurmonument een beheersplan vast te stellen. Voor de in het
plan opgenomen activiteiten vervalt de vergunningplicht. De wet bepaalt
dat het opstellen van een beheersplan het behoud en herstel van het
natuurschoon of van de natuurwetenschappelijke betekenis als doel heeft.
Het vaststellen van een beheersplan is het tweede rechtsgevolg (facultatiet)
dat aan de aanwijzing aIs beschermd natuurmonument verbonden kan
zijn.lOOEen beheersplan wordt slechts opgesteld als de minister en de
eigenaar/gebruiker het daarover eens kunnen worden. De vergunning en
het beheersplan als rechtsgevolgen van de aanwijzing van natuurmonument
zijn vergelijkbaar met de vergunningplicht op basis van de het Vegetatiebe-

96
97
98
99
100

E.H. Bakker, De Natuurbeschermingswet, in: E.H. Bakker, P.C.E. van Wijmen, De
Natuurbeschermingswet, Zwolle 1988, bIz. 13 e.v.
Ch. Backes, a.w. 1993, biz. 21.
Zie Ch. Backes, a.w. 1993, biz. 27 e.v., evenals W. Brussaard, a.w. 19~3, bIz. 353 e.v.
Zie over Nb-wetvergunning paragraaf 7.4.1 van hoofdstuk 7.
Art. 14 No-wet.
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sluit en het beheersplan in uitvoering van de Wet op het natuurbehoud en
het Bosdecreet in Vlaanderen. Anders dan in de Wet op het natuurbehoud
en het Bosdecreet is het opstellen van een beheersplan in het leader van
de Nb-wet facultatief. Zowel in Vlaanderen als in Nederland vervalt de
vergunningplicht wanneer een beheersplan voor het betreffende gebied is
vastgesteld.
In de derde plaats gelden als gevolg van de aanwijzing als bescherrnd
natuurmonument op basis van de Nb-wet een aantal verboden. Het gaat
om verboden om een beschermd natuurmonument te verontreinigen, daarin
bloemen, planten of takken uit te steken, te plukken, af te snijden te
vervoeren, dieren te verontrusten, te vangen of te doden of zulks te pogen
of in het algemeen daarin schade aan de natuur toe te brengen (wandelaarsartikel). Van deze verboden kan door de minister een ontheffing worden
verleend. De verboden gelden niet voor de eigenaar/gebruiker en evenmin
voor derden die met de eigenaar of gebruiker een overeenkornst hebben
gesloten.'?' Daarnaast geldt een verbod om zich te bevinden in of op het
water, indien op duidelijk zichtbare wijze is aangegeven dat dit niet is
toegestaan. Gelijksoortige verboden zijn besproken bij de natuur- en
bosreservaten op grond van de Wet op het natuurbehoud en het Bosdecreet
in Vlaanderen.
Het vierde rechtsgevolg van de aanwijzing als beschermd natuurmonument omvat de verplichting voor eigenaar en gebruiker om te gedogen dat
een beschermd natuurrnonument door de nodige kentekenen als zodanig
wordt aangeduid.
Ten aanzien van staatsnatuurmonumenten verklaart de wet uitsluitend het
derde rechtsgevolg van toepassing. Inde jurisprudentie zijn echter ook het
beheersplan en de vergunningplicht voor handelingen van derden die inbreuk
kunnen maken op het karakter van een staatsnatuurmonument, als mogelijke
rechtsgevolgen erkend.'?' De externe werking is echter nooit expliciet
als rechtsgevolg erkend. Backes is van mening dat juist deze exteme werking
voor beschermde en staatsnatuurmonumenten gelijk is. Deze erkenning leidt
er volgens hem toe dat analoge toepassing van de vergunningplicht op grond
van art. 12 Nb-wet, tevens de exteme werking van dit voorschrift
omvat. 103 De conclusie uit het voorgaande is dat de rechtsgevolgen die

101 Art. 16 Nb-wet.
102 W. Brussaard, a.w. 1993, biz. 358, Ch. Backes, a.w. 1993, biz. 55. Zie hierover ook het
wetsvoorstel tot herziening van de Natuurbeschermingswet, Kamerstukken II, 1993/94,23
580, nr. 3, biz. 28.
103 Ch. Backes, a.w. 1993, biz. 56.
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zijn verbonden aan aanwijzing van beschermde natuurmonumenten als
gevolg van de jurisprudentie ook gelden voor staatsnatuurmonumenten.
7.4.2

Procedurele waarborgen bij de aanwijzing van natuurmonumenten

De procedure tot aanwijzing van beschermde natuurmonumenten valt uiteen
in drie onderdelen.P' Allereerst neemt de minister een besluit waarin
hij de aanwijzing als natuurmonument overweegt. Indeze overwegingsbeschikking is een voorlopige aanwijzing opgenomen. Hierinzijnde percelen
omschreven waaromtrent de aanwijzing wordt overwogen. Aan deze
overwegingsbeschikking zijn op zichzelf geen rechtsgevolgen verbonden.
De minister kan echter bepalen dat 'onverwijld alle, dan wel de in de
beschikking genoemde, rechtsgevolgen intreden'. 105 Deze mogelijkheid
bestaat uitsluitend als daartoe een dringende noodzaak aanwezig is. De
voorlopige rechtsgevolgen gelden gedurende maximaal een jaar. In de
praktijk wordt van deze mogelijkheid vaak gebruik gemaakt.'?'
De tweede stap is de procedure tot aanwijzing.'?' Burgemeester en
wethouders zorgen voor de terinzagelegging gedurende vier weken. Zij
moeten dit doen binnen een week na ontvangst van de overwegingsbeschikking. Binnen veertien dagen na het verlopen van de termijn van neerlegging
kunnen belanghebbenden hun gevoelen omtrent de overwegingsbeschikking
kenbaar maken aan het college van gedeputeerde staten. Dit moet schriftelijk
geschieden. Binnen een jaar na de voorlopige aanwijzing gaat de minister
over tot defmitieve aanwijzing. 108 De aanwijzingsbeschikking wordt onder
andere toegezonden aan eigenaren binnen het gebied en aan degenen die
tijdens de inspraakprocedure hun gevoelen hebben kenbaar gemaakt. De
beschikking wordt ter inzage gelegd op de gemeentesecretarie. Van de
terinzagelegging wordt door de burgemeester op de gebruikelijke wijze
kennisgegeven aan de ingezetenen.!"

104 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de aanwijzingsprocedure:
W. Brussaard, a.w.
1993, biz. 351 e.v.
105 Art. 8, tweede lid Nb-wet.
106 Ch. Backes, a.w. 1993, biz. 23.
107 Hierbij wordt de overwegingsbeschildcing
toegezonden
aan eigenaars,
ingeschreven
hypothecaireschuldeisers,
burgemeester en wethouders van betrokkengemeente(n),
dagelijks
bestuur van waterschap(pen),
het college van gedeputeerde staten van de provincie waarin
het natuurmonument is gelegen. Daamaast wordt een exemplaar verstrekt aan de Natuurbeschermingsraad
en de RPC.
108 Beslissing wordt genomen na advisering door de Natuurbeschermingsraad
en de RPC naar
aanleiding van de door gedeputeerde staten toegezonden stukken.
109 Art. 10 Nb-wet.
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Tegen de aanwijzing staat beroep open op de Afdeling bestuursrechtspraak. 110 Voordat dit beroep kan worden ingesteld dient eerst de bezwaarschriftprocedure te worden doorlopen op grond van art. 7: 1 Awb.
De procedure die ingeval van aanwijzing als staatsnatuurmonument moet
worden gevolgd, is summier.!" De minister kan overgaan tot aanwijzing
nadat de Natuurbescbermingsraad,
burgemeester en wethouders en
gedeputeerde staten zijn gehoord. De aanwijzing wordt bekendgemaakt in
de Staatscourant. Inde aanwijzingsprocedure is geen inspraakmogelijkheid
opgenomen. Evenmin voorziet de wet in een beroepsprocedure regen de
aanwijzing. Dit leidt tot een andere recbtsbeschermingsweg dan bij de
aanwijzing van beschermde natuurmonumenten. Evenals bij de aanwijzing
van beschermde natuurmonumenten moet eerst een bezwaarschriftprocedure
worden dooriopen. Vervolgens kan in eerste aanleg beroep bij de administratieve kamer van de Rechtbank worden ingesteld en tens lotte hoger beroep
bij de Afdeling bestuursrechtspraak.!"
7.4.3

Wetsvoorstel tot herziening van de Natuurbeschermingswet

Op 14januari 1994 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot berziening
van de Natuurbeschermingswet ingediend.!" Een van de belangrijkste
wijzigingen die in dit wetsvoorstel is opgenomen ten opzichte van de buidige
wet betrefi het vervallen van bet onderscheid tussen staatsnatuurmonumenten
en beschermde natuurrnonumenten. Met het opbeffen van dit onderscheid
wordt beoogd de wettelijke regeling te verduidelijken door uniforrnering
van de aanwijzingsprocedure en de rechtsgevolgen van de aanwijzing.!"
De aanwijzing als natuurrnonument moet een grondslag vinden in bet
structuurschema met betrekking tot natuur en landschap, dat in art. 18 van
het wetsvoorstel wordt geintroduceerd.!"
Afhankelijk van het gebied vindt aanwijzing plaats door gedeputeerde
staten of door de minister. Deze laatste is uitsluitend bevoegd tot aanwijzing

110
111
112
113

Art. 19 Nb-wet
Art. 21 Nb-wet.
Hoofdstuk 8 Awb jo. art. 37 Wet op de Raad van State
Nieuwe regelen ter bescherming van natuur en landschap, Kamerstukken II, 1993/94,23
580, nrs. 1 en 2.
114 Kamerstukken II, 1993/94,23 580, nr. 3, bIz. 28.
115 Zie over structuurscherna's ook hoofdstuk 5.
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van natuurmonumenten wanneer het gaat om natuurwaarden van nationale
of internationale betekenis.!"
De rechtsgevolgen die aan de aanwijzing zijn verbonden zijn ingedeeld in
drie categorieen, In de eerste plaats is, evenals in de bestaande Natuurbeschermingswet, een vergunningplicht opgenomen."? Op basis van het
wetsvoorstel zijn echter uitsluitend de in het aanwijzingsbesluit opgenomen
handelingen vergunningplichtig.!" De exteme werking die onder het
huidige systeem van de Nb-wet niet onomstreden is, wordt in het wetsvoorstel uitdrukkelijk verankerd. Ook buiten het natuurmonument uitgevoerde
activiteiten kunnen vergunningplichtig zijn voorzover deze tot een aantasting
van de wezenlijke kenmerken van het natuurmonument kunnen leiden.
Naast de vergunningplicht blijven ook de beheersplannen in het
wetsvoorstel behouden. 119 De in het plan overeengekomen beheersmaatregelen kunnen tevens betrekking hebben op het behoud en het herstel van
natuurwaarden.P"
Ben rechtsgevolg dat een vernieuwing ten opzichte van de huidige
situatie betekent, zijn de beheersmaatregelen. Op grond van art. 40 kunnen
vanwege het bevoegde bestuursorgaan maatregelen worden getroffen die
noodzakelijk zijn om het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke
waarden te herstellen of te behouden die door het achterwege blijven van
de maatregelen het natuurschoon of de natuurwaarden in ernstige mate
verminderen of.dreigen te verminderen.!"
Ret hierboven in paragraaf 7.4.2 genoemde wandelaarsartikel komt
te vervallen als rechtsgevolg.
Naast de aanwijzing van beschermde natuurmonumenten is in het wetsvoorstel een bevoegdheid voor gedeputeerde staten opgenomen tot het aanwijzen
van beschermde landschapsgezichten. Ret gaat daarbij kort gezegd om
bebouwde en onbebouwde terreinen die vanwege de uiterlijke verschijningsvorm cultuurhistorisch en landschappelijk van belang zijn.122

116
117
118
119
120
121
122
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Art. 27 wetsvoorstel.
Art. 36, eerste lid wetsvoorstel.
Zie hierover ook paragraaf 7.4 van hoofdstuk 7.
Art. 37 wetsvoorstel.
Kamerstukken II, 1993/94, 23 580, Dr. 3, blz. 38.
Zie hierover ook: Kamerstukken II 1993/94,23 580,
Kamerstukken II, 1993/94,23 580, Dr. 3, blz. 52.
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7.4.4

Procedurele waarborgen bij de aanwijzlng
natuurmonumenten en landschapsgezichten

van beschermde

De aanwijzing van natuunnonumenten komt in hoofdlijnen overeen met
de aanwijzingsprocedure in de huidige Nb-wet. Om die reden worden hier
uitsluitend een aantal verschilpunten besproken. In de eerste plaats de
voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 Awb van toepassing verklaard op
het ontwerp-besluit, Dit betekent dat de huidige overwegingsbeschikking
door het ontwerp-besluit wordt vervangen. Daarnaast worden de regels
van terinzagelegging enigszins aangepast'" en bevat art. 3: 13 Awb enkele
aanvullingen omtrent het kenbaar maken van zienswijzen.
De aanwijzing van beschennde landschapsgezichten vindt plaats door
gedeputeerde staten.!" Wat betreft de inspraak in deze procedure heeft
het provinciaal bestuur de vrijheid om een invulling te geven bij provinciale
verordening. Gemeenteraden kunnen over het voorstel adviseren. Dit houdt
verband met het feit dat de betreffende gemeenten na aanwijzing hun
bestemmingsplannen daarop moeten aanpassen. Dit is afwijkend van de
rangschikkingsprocedure in Vlaanderen. Daar geldt de verplichting tot
aanpassing van plannen van aanleg niet.
Een aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant
en dag-, nieuws-en huis-aan-huisbladen.
7.4.5

Landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928

De Natuurschoonwet is de oudste wet die de beschenning van de natuur
als doelstelling heeft.!" Onder een landgoed wordt verstaan:
'een, in Nederland gelegen, geheel of gedeeJtelijk met bossen ofhoutopstanden
bezet onroerend goed - daaronder begrepen dat waarop een buitenplaats of
andere, bij het karakter van het landgoed passende opstallen voorkomen - voor
zover het blijven voortbestaan van dat onroerend goed in zijn karakteristieke
verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is' .126

Niet ieder gebied kan als landgoed in de zin van deze wet worden aangewezen. Aan een aantal voorwaarden moet zijn voldaan. Deze voorwaarden

123
124
125
126

Zie art. 20 wetsvoorstel.
Art. 44 tim 45 wetsvoorstel.
Wet van 15 maar! 1928, Stb. 63.
Art. 1 Natuurschoonwet.
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zijn opgenomen in het Rangschikldngsbesluit Natuurschoonwet 1928.127
De voorwaarden waaraan een gebied moet voldoen om als landgoed
aangemerkt te kunnen worden zijn: 128
1.
2.
3.
4.

het terrein moet een oppervlakte van tenminste 5 ha. hebben
er moet sprake zijn van een aaneengesloten terre in
tenminste 30 % van het terrein moet bezet zijn met houtopstanden
het soort gebruik dat wordt gemaakt van het terrein mag geen inbreuk
maken op het natuurschoon.

Op deze globale criteria is een aantal uitzonderingen en preciseringen
aangebracht. Ook deze zijn opgenomen in het Rangschikldngsbesluit. Ter
illustratie een tweetal voorbeelden. Op de 30%-regel wordt een uitzondering
gemaakt in die zin dat ook een bezetting van tenminste 20% voldoende
is als voorts het terre in voor tenminste 50% uit natuurterrein bestaat. Op
het criterium dat sprake moet zijn van een aaneengesloten terrein wordt
de precisering aangebracht dat ook als bijvoorbeeld een weg of waterloop
de samenstellende delen van het landgoed scheidt, van een aaneengesloten
gebied wordt gesproken mits de aard, de verschijningsvorm en het gebruik
geen inbreuk maken op het natuurschoon.!"
Aan de aanwijzing als landgoed is een tweetal rechtsgevolgen verbonden.
In de eerste plaats moet het landgoed gedurende een periode van 25 jaar
in stand worden gehouden. Daarnaast mag opgaand hout uitsluitend worden
geveld voorzover dat volgens de regels van normaal bosbeheer noodzakeJijk
en gebruikelijk is.130In ruil worden fiscale voordelen aan de eigenaar
van een landgoed geboden.
7.4.6

Procedurele waarborgen bij de aanwijzing van landgoederen

De aanwijzing als landgoed kan slechts plaatsvinden wanneer de eigenaar
dit wenselijk acht en ook uitsluitend op initiatief van de eigenaar. Vanwege
het vrijwillige karakter van de aanwijzing is de procedure eenvoudig. De
procedure is niet openbaar, en inspraak en rechtsbescherming worden niet
voorzien en zijn vanwege het vrijwillige karakter ook niet opportuun.

127
128
129
130
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Stb.
Art.
Zie;
Art.

1990, 612.
2, eerste lid Natuurschoonwet
W. Brussaard, a.w. 1993, biz. 348 tIm 350.
7, eerste lid Natuurschoonwet
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Gelet op de betrokkenheid van natuurbeschermingsbelangen en financiele
belangen beslissen de ministers van LNV en Financien gezamenlijk omtrent
het verzoek.!"
7.4. 7

Beheers- en reservaatsgebieden op grond van de Regeling beheersovereenkomsten 1993

Vanuit het perspectief van bescherming van natuurwaarden is de tegenstelling natuurbelangen versus landbouwbelangen vaak moeilijk oplosbaar. Een
keuze voor een van beide functies is dan onvermijdelijk. Dit is echter niet
het geval in de zogenaamde relatienota-gebieden, Het bijzondere van deze
gebieden is dat enerzijds natuur- en landschapswaarden worden bedreigd
door de landbouw, terwijl anderzijds de natuurwaarden aIleen kunnen
worden behouden bij bepaalde vormen van extensief agrarisch gebruik.
De grootste bedreiging voor deze gebieden wordt gevormd door een
toenemende intensivering van de landbouw. In deze gebieden wordt dan
ook gestreefd naar extensievere vormen van landbouw, als gevolg waarvan
het evenwicht tussen landbouw en natuur kan worden hersteld. De basis
voor maatregelen van die strekking wordt geboden door art. 25a van de
Nb-wet. Op grond van deze bepaling kan de minister van LNV vergoedingen
verlenen voor het richten of mederichten van de bedrijfsvoering van
landbouwbedrijven, op het beheer van natuur en landschap. Het instrumentarium ter uitvoering van deze bepaling is opgenomen in de Regeling beheersovereenkomsten 1993. De Regeling biedt een tweetal mogelijkheden om
gebieden te beschermen.l" Het gaat hierbij om reservaats- en beheersgebieden. In beheersgebieden wordt ernaar gestreefd om, met handhaving
van de daar aanwezige landbouw, de bedrijfsvoering door middel van
beheersovereenkomsten mede te richten op doeleinden van natuur- en
Iandschapsbehoud.F" De door het aangepaste beheer veroorzaakte nadelen
worden (fmancieel) gecompenseerd. Reservaatsgebieden zijn gebieden
waarbinnen verwerving van landbouwgronden ten behoeve van de staat
of door een particuliere terreinbeherende organisatie als bedoeld in art.
70a van de Pachtwet, wordt nagestreefd met het oog op doeleinden van
natuur- en landschapsbehoud.!" De eisen die aan het beheer worden
gesteld zijn echter zodanig dat op den duur geen rendabele agrarische

131
132
133
134

Art. 2 Natuurschoonwet.
Regeling beheersovereenkomsten 1993, Staatscourant 1992, nr. 253.
Art. 1, onder n Regeling beheersovereenkomsten.
Art. 1, onder 0 Regeling beheersovereenkornsten.
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bedrijfsvoering meer mogelijk zal zijn. 135 Gedurende een overgangstermijn
kunnen voor deze gebieden beheersovereenkomsten worden opgesteld. De
regeling kent nog een derde categorie gebieden, namelijk de probleemgebieden. Dit zijn gebiedsdelen in Nederland die zijn vermeld op de in art. 2
van de richtlijn betreffende landbouw in bergstreken en sommige probleemgebieden bedoelde communautaire lijst van agrarische probleemgebieden. 136
De beheersdoelstellingen en concreet te nemen maatregelen worden
vastgelegd in beheersplannen en in een later stadium in individuele
beheersovereenkomsten. Ten aanzien van het beheer kan worden onderscheiden in een aantal beheersvormen, zoals bufferbeheer, het handhaven van
natuurlijke handicaps, het onderhoud van landschapselementen (zoals beken).
Binnen beheersvormen is sprake van een of meerdere beheerspakketten,
waarin de beheersbepalingen staan waarmee wordt aangegeven wat van
de agrarier wordt verwacht bij het afsluiten van een beheersovereenkomst.!"
De instrumenten uit de Regeling beheersovereenkomsten zijn deels vergelijkbaar met instrumenten die in Vlaanderen kunnen worden ingezet ten behoeve
van de natuurbescherming. Deze vergelijkbaarheid zit met name in de
mogelijkheid van aangepast beheer, dat in Vlaanderen door middel van
de gerichte natuurreservaten wordt vormgegeven. In deze gerichte
natuurreservaten worden de doelstellingen van aangepast beheer, evenals
bij de beheersgebieden op grond van de regeling beheersovereenkomsten
1993, vastgelegd in een beheersplan. Verder gaat de vergelijkbaarheid op
dit moment niet. In het Vlaamse Natuurbeleidsplan worden echter voor
gebieden met natuurwaarden waarbinnen de landbouw een hoofdrol speelt,
voorstellen gedaan voor aanvulling van het instrumentarium. Innatuurgebieden zal worden gestreefd naar het uit de produktie nemen of het extensiveren
van de landbouwproduktie. Binnen bufferzones, ontwikkelingsgebieden
en verbindingsgebieden zal beheerslandbouw worden aangemoedigd. Ben
instrument dat daarbij een rol zal moeten gaan spelen is de beheersovereenkomst. Ook braaklegging en andere extensiverende instrumenten komen
in aanmerking. 138

135 w. Brussaard, a.w. 1993, blz. 366.
136 Richtlijn (751268/EEG) van de Raad van 28 april 1975 betreffende landbouw in bergstreken
en sommige probleemgebieden, Pb. 1975, L 128.
137 W. Brussaard, a.w. 1993, blz. 369 tim 370.
138 Natuurbeleidsplan Vlaanderen, a.w. blz. 11.65.
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7.4.8

Procedurele waarborgen bij aanwijzing van reservaats- en
beheersgebieden

De aanwijzing van reservaats- en beheersgebieden vindt plaats in beheersplannen. De minister bepaalt het aantal hectaren dat voor gebiedsaanwijzing
in aanmerking komt. Gedeputeerde staten stellen een voorontwerp van
begrenzing op dat door de provinciale commissie landbouwgronden in het
voorontwerp beheersplan wordt opgenomen. Dit voorontwerp wordt ter
inzage gelegd. Een ieder kan vervolgens bezwaar maken. De (centrale)
Commissie beheer landbouwgronden stelt het ontwerp-plan vast. Het
defmitieve plan wordt vervolgens door gedeputeerde staten vastgesteld.
Daarbij wordt rekening gehouden met de ingediende bezwaren, voor zover
dit noodzakelijk is. Op basis van het plan kunnen vervolgens met agrariers
beheersovereenkomsten worden atgesloten.!"

8

Conclusies

In paragraaf 5 is gewezen op de toekomstige grensoverschrijdende
afstemmingsmogelijkheden bij de aanwijzing van milieubeschermiogsgebieden. Tot het moment waarop in Vlaanderen de aanwijzing van milieubeschermiogsgebieden mogelijk wordt, biedt alleen het instrumentarium op
het terrein van het natuurbeheer ruime mogelijkheden tot afstemming bij
het toekennen van een bijzondere beschermde status. De Vlaamse regeling
omtrent aanwijzing van natuurreservaten en bosreservaten en de Nederlandse
regeling tot aanwijzing van natuurmonumenten kunnen in dat verband goed
worden vergeleken en bieden afstemmingsmogelijkheden. Dit heeft te maken
met de reikwijdte van de bescherming en de rechtsgevolgen die aan
aanwijzing verbonden zijn. De reikwijdte van de bescherming blijkt uit
de doelsteIIingen van de wet. Zowel de Vlaamse als de Nederlandse regeling
is gericht op het brede belang van bescherming van aanwezige natuurwaarden. De aanwijzing leidt in de Vlaamse en de Nederlandse situatie tot een
tweetal vergelijkbare rechtsgevolgen. Dit betreft in de eerste plaats een
aantal verboden die direct met de aanwijzing verbonden zijn. Een tweede
rechtsgevolg heeft betrekking op de opstelling van een beheersplan. In de
Vlaamse regeling is dit als verplichting opgenomen, in de Nederlandse
regeling kan op basis van vrijwilligheid een beheersplan worden opgesteld.
De daarin aan te geven beheersdoelstellingen zouden ook tot grensoverschrij-

139 Zie voor de procedure: W. Brussaard, a.w. 1993, biz. 368 tim 369.
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dende afstemming aanleiding kunnen vonnen. Plannen in die richting zijn
er zowel in het Nederlandse Natuurbeleidsplan als in het Vlaamse Natuurontwikkelingsplan, waarmee uitwerking zal worden gegeven aan de Beneluxovereenkomst op het gebied van natuurbehoud en landschapsbescherming.
Meer specifiek gericht op de relatie tussen natuur en landbouw zijn de
Vlaamse gerichte natuurreservaten en de beheersgebieden op basis van de
Regeling beheersovereenkomsten 1993. Door middel van beheersplannen
wordt binnen deze landbouwgebieden het beheer gericht op instandhouding
van natuurwaarden. In Vlaanderen en in Nederland gaat het om gebieden
waarin landbouw en natuurwaarden onlosmakelijk met elkaar zijn
verbonden, maar extensivering van de landbouw noodzakelijk is. Uitwerking
van de beheersplannen vindt aan Nederlandse zijde plaats door middel van
individuele beheersovereenkomsten.
Het aankoopbeleid dat in Nederland voor de reservaatsgebieden wordt
gevoerd waarbinnen geen rendabele agrarische bedrijfsvoering meer
mogelijk is, kent men in Vlaanderen niet. Hoewel in het licht van de
beleidsvoomemens in het Natuurontwikkelingsplan wel wordt gesproken
over aankoopbeleid, is niet op voorhand duidelijk of daarmee ook wordt
gedoeld op deze gebieden.
Als derde natuurbeschermingsinstrument kan worden verwezen naar
de rangscbikking van landschappen in Vlaanderen die, zoals bij de
bespreking is aangegeven, een belangrijke functie bij bescherming van
blauwe landschapselementen zal vervullen. In dit verband is het van belang
om op te merken dat het wetsvoorstel tot herziening van de Nederlandse
Nb-wet eveneens een aanwijzingsbevoegdheid voor beschermde landschapsgezichten introduceert. De betekenis van dit instrument bij gebiedsbescherming moet worden afgewacht.
Ter afsluiting van dit hoofdstuk wordt nog eens verwezen naar de rol van
ruimtelijke plannen bij het bieden van een bijzondere bescherming aan
gebieden. Hoewel de ruimtelijke inpassing van deze gebieden een belangrijk
aandachtspunt is, verdient het opstellen van ruimtelijke plannen in plaats
van andere in dit hoofdstuk behandelde instrumenten niet de voorkeur bij
bescherming van natuurwaarden. Redenen hiervoor zijn dat natuurbescherming slechts een van de elementen is die in het kader van afweging
in ruimtelijke plannen een rol spelen. Bovendien wordt door de mogelijkbeid
om deze plannen steeds te wijzigen de bescherming van (te) veel onzekere
factoren afhankelijk. Wei kunnen deze plannen een belangrijke ondersteunende rol spelen bij de bescherming van natuurwaarden.
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Milieu-effectrapportage

1

Inleiding

In dit laatste hoofdstuk van deel B staat het instrument milieu-effectrapportage (m.e.r.) centraal. Ret instrument heeft een andere betekenis dan
de instrumenten die zijn besproken in de hoofdstukken 5 tot en met 8. De
in die hoofdstukken behandeide instrumenten hebben alle als doel om direct
of indirect activiteiten te reguleren, die in meer of mindere mate een
belasting voor het milieu vormen. Deze activiteiten kunnen, wat betreft
de nadelige gevolgen voor het milieu, verschillend van aard zijn. Bij de
meeste kleinschalige activiteiten kan met een redelijke mate van zekerheid
vooraf worden aangegeven wat de nadelige gevolgen voor het milieu zullen
zijn. Voor sommige (veeial grootschaliger) activiteiten kan pas na diepgaand
onderzoek worden bepaaid welke nadelige milieu-effecten zich kunnen voordoen. Bij het onderzoek naar deze nadelige effecten speelt het instrument
milieu-effectrapportage een belangrijke rol. Milieu-effectrapportage moet
dan ook worden beschouwd als een ondersteunend instrument waarmee,
ten behoeve van de besluitvorming over de toepassing van andere
instrumenten, inzicht wordt verschaft in de nadelige milieu-effecten van
voorgenomen activiteiten.
De bespreking van het instrument milieu-effectrapportage zal in dit
hoofdstuk als voIgt plaatsvinden. Allereerst wordt in paragraaf 2 dieper
ingegaan op de kenmerken van het instrument. Vervolgens komt in paragraaf
3 de relevante regelgeving op supranationaal en intemationaal niveau aan
de orde. Daarbij wordt ingegaan op een tweetal aanbevelingen van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO),
de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake milieueffectrapportage (EG) en het verdrag van Espoo dat in het kader van de
Europese Commissie voor Europa (ECE) is opgesteld.
In paragraaf 4 wordt ingegaan op de m.e.r.-regeling in Vlaanderen,
waarbij tevens de voorstellen van de Commissie Bocken tot herziening van
deze regeling worden behandeid. De Nederiandse m.e.r.vregeling komt
aan de orde in paragraaf 5. Ret hoofdstuk wordt in paragraaf 6 afgesloten
met conc1usies waarin de betekenis van milieu-effectrapportage in het licht
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van grensoverschrijdende afstemming bij de bescherming en het beheer
van watersystemen zal worden aangegeven.

2

Het instrument milieu-effectrapportage

Aanvankelijk heeft milieu-effectrapportage vooral binnen de kaders van
intemationale organisaties in de belangstelling gestaan. De Verenigde Staten
waren het eerste land dat m.e.r. in de nationale wetgeving verankerde. In
de in 1970 van kracht geworden NEPA (National environmental policy
act) werd het 'environmental impact statement' verplicht gesteld voor
overheidsprojecten die aanmerkelijke gevolgen kunnen hebben voor het
milieu. 1 Het instrument is vervolgens overgewaaid naar Europa waar het
onder de aandacht kwam van de EG (zie paragraaf 3). De betekenis van
het instrument wordt duidelijk uit de onderstaande omschrijving.
'Het MER (milieu-effectrapport) is een openbaar document waarin van een
voorgenomen activiteit, en van redelijkerwijs
in beschouwing te nemen
altematieven, de te verwachten gevolgen voor het milieu in hun onderlinge
samenhang op systematische en zo objectief mogelijke wijze worden beschreven'.'

Met m.e.r. wordt beoogd het milieubelang een volwaardige plaats in de
besluitvorming door de overheid te geven. Het rapport wordt (althans in
Nederland en Vlaanderen) geintegreerd in bestaande besluitvormingsprocedures. Als nevendoelstelling wordt door middel van het instrument m.e.r.
getracht om de milieu-attitude in positieve zin te bemvloeden."

2

3
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Zie over de geschiedenis van de m.e.r.-plicht: B. Wens, Milieu-effectrapportering: aanzet
tot preventief milieubeleid?, Milieurama 1989, nr. 9, biz. 17, L. Lavrysen, Milieueffectrapportage, TGEM 1990, nr. 4/5, biz. 294 e.v., P.C. Gilhuis, Wet milieubeheer, in:
W. Brussaard, Th. G. Drupsteen, P. C. Gilhuis en N .S.]. Koeman (red.), Milieurecht, derde
druk, Zwolle 1993, biz. 81 tIm 82, H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert (red.),
Voorontwerp van Kaderdecreet milieuhygiene, Vervolg van het verslag van de Interuniversitaire Commissie tot herziening van het milieurecht, Colloquium 8 juni 1993, I, Deel 5, Titel
5, toelichtingblz. 1 e.v., W.A.G. Hillenaar, De mer, her en der, Gemeentestem 6960, blz.
90 tIm 92.
P.C. Gilhuis, a.w. 1993, biz. 83, F.C.M.A. Michiels, De Wet milieubeheer, tweede druk,
Zwolle 1994, biz. 147, Milieu-effectrapportering in het Vlaamse gewest, Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap, 1989, biz. 6. Zie voorts: art. 2, § 2 van de titel Milieueffectrapportage in de voorstellen van de Commissie Bocken, a.w. 1993.
Zie omtrent de doeistellingen van m.e.r.: Naar een volwaardige plaats, Advies over de
werking van de regeling milieu-effectrapportage uitde Wet a1gemenebepalingen milieuhygiene, Evaluatiecommissie Wabm, advies nr. 3, 1990, biz. 9, evenals art. 1, § 2 van de titel

Mllieu-effectrapportage

Een belangrijk aspect van m.e.r. is dat het als instrument op preventie
is gericht. 4 De potentiele schadelijke effecten moeten in een zo vroeg
mogelijk stadium van de besluitvorming worden bepaald en negatieve
invloeden op het milieu moeten zoveel mogelijk worden vermeden.
Als tweede belangrijk kenmerk kan worden genoemd dat m.e.r. een
integraal instrument is.5 Door de m.e.r.-procedure wordt zorg gedragen
voor informatie waarmee een samenhangend en integraal beeld wordt
geschetst van de milieugevolgen van een voorgenomen activiteit. 6
M.e.r. haakt aan bij de eigen verantwoordelijkheid voor het milieu van
degene die een milieu-belastende activiteit wil verrichten; de initiatiefnemer.
Door middel van het rapport legt de initiatiefnemer feitelijk verantwoording
af voor de potentiele nadelige milieu-effecten van de voorgenomen
activiteit. 7 Bovendien verschaft het rapport aan het bevoegde bestuursorgaan
de benodigde informatie op basis waarvan tot een besluit over de toelaatbaarheid van de activiteit kan worden gekomen. Met het rapport wordt tens lotte
aan derden inzicht gegeven in de potentiele rnilieu-effecten van een activiteit,
hetgeen voor de uitoefening van inspraak- en rechtsbeschermingsrechten
van belang is.

3

Supranationaal en internationaal kader

3.1

OESO

De OESO heeft in 1974 voor het eerst een aanbeveling opgesteld waarin
een aantal uitgangspunten is opgenomen ten aanzien van milieu-effectrapportage." M.e.r. wordt daarin beschouwd als een belangrijk instrument ter
verwezenlijking van milieudoelstellingen. De lidstaten wordt aanbevolen
om een m.e.r.-procedure in het leven te roepen. Daarin neemt met name
de beschrijving van nadelige milieu-effecten en de informatieuitwisseling
tussen lidstaten een belangrijke plaats in.

4
5
6
7
8

Milieu-effectrapportage in de voorstellen van de Commissie Bocken, a.w. 1993.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, a.w. 1989. biz. 8.
P.C. Gilbuis, a.w. 1993, biz. 83. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, a.w. 1989.
biz. 7.
P.C. Gilhuis, a.w. 1993. biz. 83.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, a.w. 1989. biz. 12.
Recommendation of the Council on the analysis of the environmental consequenses of
significant public and private projects, 14 november 1974. in: European Yearbook 1976,
's-Gravenhage 1978, biz. 271.
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De uitgangspunten uit deze aanbeveling zijn nader uitgewerkt in een
aanbeveling uit 1979.9 Hierin wordt een invulling gegeven aan een aantal
procedurele waarborgen. Zo wordt bijvoorbeeld de nadruk gelegd op
informatieverschaffing aan het publiek en op deelname van het publiek aan
de m.e.r.-procedure.
Het in de aanbeveling van 1974 reeds aangegeven belang van informatieuitwisseling tussen lidstaten is in een latere aanbeveling bevestigd. In
gevallen waarin het opstellen van een milieu-effectrapport (MER) een
voorwaarde is bij de besluitvorming, moeten in voorkomende gevallen de
nadelige milieu-effecten aan beide zijden van de grens in de beschouwingen
worden betrokken. Samenwerking in de vorm van informatieuitwisseling
is daarvoor van groot belang." Soortgelijke bepalingen zijn in een later
stadium opgenomen in de M.e.r.-richtlijn en het verdrag van Espoo. Daar
zal in de nu volgende deelparagrafen op in worden gegaan.

3.2

EG

Een voor EG-lidstaten bindende regeling van het instrument milieueffectrapportage is te vinden in de Richtlijn inzake de milieu-effectrapportage
van de Raad van de Europese Gemeenschappen.!' De Richtlijn volgt op
de reeds in de eerste drie actieprogramrna's van de EG opgenomen
voomemens voor een samenhangend milieubeleid, waarvoor een evaluatie
van de effecten van activiteiten op het milieu onontbeerlijk is. De Richtlijn
heeft uitsluitend betrekking op milieu-effectrapportage bij projecten. Voor
een regeling van de m.e.r.-plicht met betrekking tot beleidsvoomemens,
plannen en programma's werd de tijd nog Diet rijp geacht."

9

Recommendation of the Council on the assessment of projects with significant impact on
the environment, 8 mei 1979, in: European Yearbook 1981, 's-Gravenhage 1983, bIz. 225.
10 Recommendation of the Council for strengthening international co-operation on environmental
protection in frontier regions. 21 september 1978, C(78) 77 (final), in: Environmental
protection in frontier regions, DECD Paris 1979, biz. 9.
11 Richtiijn van de Raad van 27 juni 1985 (85/337/EEG) inzake milieu-effectbeoordeling van
bepaaide openbare en particuliere projecten, Pb. 5 juli 1985, L 175/40.
12 Vgl. H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, bIz. 3. lnmiddels zijn naar
aanleiding van het 4e EG-actieprogramma wei enkele Draft proposals for directive on the
environmental assessment of policies, plans and programmes, opgesteld. Br is echter nog
geen door de Cotnmissie goedgekeurd voorstel. Derhalve wordt bier Diet nader op deze
ontwikkelingen ingegaan.
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De M.e.r.-richtlijn voorziet in een m.e.r.-plicht voor particuliere en
openbare projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen
hebben." Projecten omvatten:
'de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties
of werken, of andere ingrepen in het natuurlijk milieu of landschap. ,14

Bij de m. e. r. -plicht in het kader van de richtlijn wordt onderscheiden tussen
twee categorieen projecten." De activiteiten opgenomen in Bijlage I bij
de richtlijn zijn steeds m.e.r.vplichtig." In deze bijlage zijn onder andere
grote infrastructure Ie werken, autowegen en waterwegen opgenomen. De
in bijlage II opgenomen projecten zijn uitsluitend m.e.r.-plichtig indien
lidstaten van oordeel zijn dat hun kenmerken zulks noodzakelijk maken. 17
Voor deze projecten kunnen lidstaten drempelwaarden en criteria vaststellen.
De lidstaten moeten echter weI een wezenlijk aantal activiteiten die in bijlage
II zijn opgenomen daadwerkelijk m.e.r.-plichtig stellen."
Hoewel de richtlijn voorziet in vrijstellingsmogelijkheden van de m.e.r.plicht wordt aangenomen dat deze uitsluitend mogen worden toegepast om
acuut gevaar te voorkomen."
De richtlijn bevat een aantal minimum-eisen waaraan de inhoud van
een MER moet voldoen. Belangrijk zijn met name de gegevens over de
potentiele nadelige milieu-effecten en de maatregelen ter voorkoming

daarvan."

13
14

Art. 1.1 en 1.2 M.e.r.-richtlijn.
Art. 1.2 M.e.r.-richtlijn.

15

Daarnaast behouden Iidstaten de bevoegdheid
projecten (art. 13 M.e.r.-richtlijn)
Art. 4.1 M.e.r.-richtlijn.
Art. 4.2 M.e.r.-richtlijn.

16
17

tot uitbreiding

van de m.e.r.-plicht

tot andere

18

Omdat is gebleken dat tussen de Iidstaten aanmerkelijke verschillen aanwezig zijn wat hetreft
de toepassing van de m.e.r.-plicht bij bijlage II-projecten is een herziening van de M.e.r.richtlijn in voorbereiding waarin criteria zullen worden opgenomen ter bepaling van de m.e.r.plicht bij deze projecten. Deze criteria hangen vooral samen met het karakter en de locatie
van het project (COM (93)575). Zie hierover: B. Verhoeve, Aanpassingen M.e.r.-richtlijn,
Milieurecht info 1994, nr. 6, biz. 6 tim 8.

19

H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, biz. 10. Lidstatenhebben ingevolge
art. 13 van de richtlijn wei steeds de hevoegdheid om in strengere zin van de richtlijn af
te wijken. Zie over de interpretatie van de vrijstellingsmogelijkheid
tevens: Kamerstukken
II, 1991/92,22608,
nr. 3, bIz. 2.

20

Art. 5.2 M.e.r.-richtlijn.
In bijlage III bij de richtlijn is een uitvoerige lijst opgenomen.
De status van deze bijlage is echter niet geheel duidelijk. Zie: H. Bocken, P. de Lembre,
C. Lambert (red.), a.w. 1993, biz. 10 tim 11.
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De werkingssfeer van de richtlijn beperkt zich niet tot activiteiten met
nadelige milieu-effecten binnen het grondgebied van een lidstaat, maar strekt
zich ook uit tot activiteiten met grensoverschrijdende milieu-effecten. Art.
7 van de richtlijn bepaalt in dat verband dat een staat waarbinnen een
vervuilende activiteit zich voordoet, verzamelde informatie aan een door
die activiteit benadeelde lidstaat doet toekomen. Deze informatie dient tevens
als grondslag voor bilateraal overleg. De regeling is wat betreft de
grensoverschrijdende milieu-effecten zeer summier. 21 Zo wordt bijvoorbeeld niet ingegaan op de positie van burgers in de lidstaten waar de
nadelige gevolgen optreden."
3.3

ECE

Een uitvoerige regeling voor de beoordeling van grensoverschrijdende
nadelige milieu-effecten is sinds februari 1991 wel opgenomen in het verdrag
van Espoo dat specifiek betrekking heeft op milieu-effectrapportage bij
voorgenomen activiteiten met mogelijk belangrijke grensoverschrijdende
nadelige milieu-effecten." De werkingssfeer van het verdrag wordt in
eerste instantie bepaald door de lijst van activiteiten die is opgenomen in
een bijlage bij het verdrag. 24 Deze lijst is echter niet limitatief. De werking
van de procedure kan in overleg tussen betrokken partijen worden uitgebreid
tot andere activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen voor het grensoverschrijdende milieu kunnen hebben."
Wanneer onenigheid bestaat tussen landen over de vraag of al dan niet
sprake is van een m.e.r.-plichtige activiteit, moet eerst worden getracht
om in onderling over leg tot afstemming te komen. Levert dit geen
overeenstemming op tussen de betrokken partijen, dan zal een onderzoekscommissie bij de zaak worden betrokken."
21

22
23

24
25
26
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Het in noot 18 aangehaalde voorstel tot herziening van de richtlijn bevat tevens een aantal
bepalingen omtrent informatie die moet worden verschaft aan Jidstaten waar zich nadeJige
milieu-effecten zullen of kunnen voordoen. B. Verhoeve, a.w. 1994, biz. 8.
Zie hierover eveneens: H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, biz. 13.
Convention on environmental impact assessment in a transboundary context, United nations
Economic commission for Europe 1991, E/ECE/1250. Zie over dit verdrag: A.A. Freriks,
Milieu-effectrapportage in grensgebieden. Afweging van grensoverschrijdende milieu-effecten
bij besluitvorming door de overheid omtrent de toelaatbaarheid van milieubelastende
activiteiten, in: M. Pols-Haighton (red.), 'Wordt goed milieugedrag beloond? Milieugedrag:
instrumenten en effecten.' Congresbundel Wetenschapswinkel KUB, november 1991, biz.
23 e.v.
Art. 2.2 Espoo-verdrag.
Art. 2.5 Espoo-verdrag.
Art. 3.7 Espoo-verdrag.

Milieu-ejJectrapportage
In het verdrag wordt een uitgebreide procedure beschreven,
hoofdlijnen de volgende inhoud heeft.f

die in

Het land waarin het voomemen bestaat om een activiteit met mogelijk
nadelige gevolgen voor het milieu binnen en buiten de landsgrenzen toe
te laten, zal van het voomemen kennis geven aan mogelijk benadeelde
landen. Binnen een vastgestelde terrnijn moeten deze landen aangeven of
zij al dan niet willen deelnemen aan de m.e.r.-procedure. Als een land te
kennen geeft inderdaad betrokken te willen zijn bij de procedure, wordt
daaraan de benodigde inforrnatie over de voorgenomen activiteit verschaft.
Omgekeerd moet dit land ook aan het land waarin de activiteit wordt
voorgenomen de relevante inforrnatie verstrekken over het mogelijk
benadeelde milieu, voorzover deze inforrnatie van belang is voor de
voorbereiding van het MER.
Daarna wordt het MER opgesteld. De inhoud omvat een beschrijving
van de effecten op het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede van
eventuele redelijke alternatieven en van het nul-alternatief (situatie wanneer
de activiteit niet zou plaatsvinden). Ook moet worden verrneld welke
maatregelen worden getroffen om de nadelige gevolgen voor het milieu
te rninirnaliseren.
Betrokken partijen dragen er zorg voor dat bevoegde bestuursorganen
en het publiek (natuurlijke- en rechtspersonen) in eigen land ge'inforrneerd
worden over de voorgenomen activiteit en de mogelijkbeid om daarop te
reageren. Deze reacties worden toegezonden aan het land waar het
voomemen tot de vervuilende activiteit bestaat.
Op basis van het opgestelde MER zal het voomemende land de
benadeelde landen consulteren. Deze consultatie kan onder andere betrekking
hebben op de potentiele grensoverschrijdende negatieve effecten van de
activiteit, de eventuele alternatieven en de mogelijkbeid tot wederzijdse
assistentie bij het reduceren of uitbannen van deze negatieve effecten.
Tenslotte zal dan de defmitieve beslissing worden genomen over de
toelaatbaarheid van de rnilieubelastende activiteit. Hierbij moeten het MER,
de consultatie en de inspraak worden betrokken. Benadeelde landen die
aande m.e.r. -procedure hebben deelgenomen, wordenop de hoogte gesteld
van het uiteindelijke besluit.
Uit de beschreven procedure blijkt dat het verdrag een belangrijke betekenis
heeft in het kader van de afsternrning tussen landen. Bij de bespreking van

27

Zie de art. 3 tim 7 Espoo-verdrag.
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m.e.r. in Vlaanderen en Nederland komt aan de orde op welke wijze het
verdrag in de wetgeving is uitgewerkt dan wel zal worden uitgewerkt.
Tevens zal worden aangegeven in hoeverre de m.e.r.-plicht bij bescherming
en beheer van watersystemen, meer in het bijzonder in relatie tot de in de
voorgaande hoofdstukken behandelde instrumenten, van belang is.

4

Milieu-effectrapportage in Vlaanderen

4.1

Inleidende opmerkingen

In de volgende deelparagrafen komt de m.e.r.-regeling aan de orde zoals
deze in de Vlaamse regelgeving is uitgewerkt. De regeling is in 1989 tot
stand gekomen naar aanleiding van de EG-richtlijn inzake milieu-effectrapportage. Reeds vanaf het begin is daarbij als kanttekening geplaatst dat het
gaat om een voorlopige regeling. De defmitieve implementatie zal in een
decreet plaatsvinden." Inmiddels zijn in 1993 door de Commissie Bocken
voorsteIlen gedaan voor een definitieve regeling inzake milieu-effectrapportage." Deze voorstellen komen aan de orde in paragraaf 4.3. Berst zal in
paragraaf 4.2 worden ingegaan op de huidige m.e.r.-regeling in Vlaanderen.

4.2

De huidige regeling inzake milieu-effectrapportage

4.2.1

Reikwijdte en inhoud van de m.e.r.-plicht

InVlaanderen werd voor het eerst uitdrukkelijk een bepaling over de m.e.r.plicht geintroduceerd in art. 7 van het Milieuvergunningsdecreet (MVD). 30
Deze bepaling had uitsluitend betrekking op binderlijke inrichtingen. In
1989 is op basis van art. 7 MVD enerzijds, en op basis van de Stedebouw-

28

29
30
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Kracbtlijnen en prioriteiten van de Vlaamse regering op bet gebied van milieu en energie,
Regeerakkoord januari 1992, Energie en milieu 1992, Dr. 2, blz, 48. Het decreet zal aan
een aantal kritiekpunten, zoals het gebrek aan inspraak tijdens de m.e.r. -procedure, tegemoet
moeten komen. Zie voor een kritische bespreking van het huidige stelsel: C. Groeneweg,
De m.e.r.: onvolledig, subjectief en zonder inspraak, Milieumagazine
1991, Dr. 7, blz. 36
e.v.
H. Bocken. P. de Lembre, C. Lambert (red.) a.w. 1993, I, Deel 5, Titel5.
Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning,
B.S. 17 september
over de betekenis van dit decreet uitgebreid hoofdstuk: 7 van dit onderzoek.

1987. Zie

Milieu-ejJectrapportage
wet anderzijds, een zestal besluiten opgesteld waarmee de implementatie
van de EG-richtlijn voorlopig is vormgegeven."
Het op art. 7 MVD gebaseerde besluit van de Vlaamse regering heeft
betrekking op de m.e.r.-plicht voor projecten die als hinderlijke inrichtingen
moeten worden aangemerkt. 32 Hierin wordt de m. e. r. -plicht opgelegd voor
uiteenlopende categorieen (voornamelijk zeer grote) inrichtingen, zoals raffmaderijen, chemische installaties, afvalverwijderingsinstallaties en stallen
voor pluimvee." Het besluit koppelt de m.e.r.-plicht aan de milieuvergunning.
Daarnaast vestigt het op de Stedebouwwet gebaseerde besluit een m.e.r.plicht voor projecten die niet als hinderlijke inrichtingen kunnen worden
beschouwd (verder: overige projecten). 34 De m. e.r. -plicht is hier gekoppeld
aan de bouwvergunning. Deze overige projecten kunnen worden samengevat
onder de noemer infrastructurele werken. Hierbij moet worden gedacht
aan autosnelwegen, vliegvelden, spoorwegtrajecten, industrieterreinen,
ruilverkavelings- en landinrichtingsprojecten en waterhuishoudingsprojecten." De vier overige besluiten vormen een aanvulling op dit tweede
besluit."

31

32
33
34

35
36

Het voorlopige karakter van de regeling heeft ertoe geleid dat al op de dag van de vaststelling
van de zes besluiten een eerste voorontwerp van een m.e.r.-decreet aan de Vlaamse regering
is voorgelegd. Zie: H. Becken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, bIz. 7.
Besluit van de V1aamse regering van 23 maart 1989 houdende organisatie van de milieueffectbeoordeling van bepaalde categorieen van hinderlijke inrichtingen, B.S. 17 mei 1989.
Art. 3 m.e.r.-besluit hinderlijke inrichtingen. Zie: L. Lavrysen, a.w. 1990, bIz. 297.
Besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1989 houdende bepaling voor het Vlaamse
Gewest van de categorieen van werken en handelingen, andere dan hinderlijke inrichtingen,
waarvoor een milieu-effectrapport is vereist voor de volledigheid van de aanvraag om bouwvergunning, B.S. 17 mei 1989. Zie hierover: L. Lavrysen, a.w. 1990, bIz. 297.
Art. 2 m.e.r.-besluit overige projecten. H. Becken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w.
1993, bIz. 25.
Besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1989 tot aanvulling voor het V1aamseGewest
van het Koninklijk besluit van 6 februari 1971 betreffende de behandeling en openbaarmaking
van de bouwaanvragen, B.S. 17 mei 1989, Besluit van de V1aamse regering van 23 maart
1989 tot aanvulling voor het Vlaamse Gewest van het Ministerieel besluit van 6 februari
1971 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag om bouwvergunning, B.S. 17 mei 1989, Besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1989 tot wijziging
voor het V1aamse Gewest van het Koninklijk besluit van 22 juni 1971 tot bepaling van
publiekrechtelijkepersonen voor wie bouw- en verkavelingsvergunningenworden afgegeven
door de Gemachtigde ambtenaar, de vorm waarin deze die beslissingen neemt en de
behandeling van de aanvragen tot verkavelingsvergunning, B.S. 17 mei 1989, Besluit van
de Vlaamse regering van 23 maart 1989 tot aanvulling voor het Vlaamse Gewest van het
Ministerieel besluit van 25 maart 1981 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier
van de aanvraag om vergunning tot het uitvoeren van infrastructuurwerken en werken van
burgerlijke bouwkunde, ingediend op grond van artikel 48 van de wet van 29 maart 1962
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Zowel bij hinderlijke inrichtingen als bij de overige projecten is de m.e.r.plicht in een aantal gevallen gekoppeld aan het gebied waarbinnen het
betreffende project zal worden uitgevoerd. Voorbeelden daarvan zijn
ruilverkavelings- of waterhuishoudingsprojecten binnen natuurgebieden,
reservaatsgebieden, of ecologisch waardevolle gebieden."
Uit de genoemde voorbeelden van m.e.r.-plichtige projecten in
samenhang met de gebieden waarbinnen deze worden uitgevoerd, blijkt
dat het hierbij kan gaan om milieu-schadelijke activiteiten die relevant
kunnen zijn binnen de beekstroomgebieden in het Belgisch-Nederlandse
grensgebied die in dit onderzoek centraal staan. Vooralsnog kan deze m.e.r.plicht uitsluitend verbonden zijn aan de in hoofdstuk 7 behandelde bouwen milieuvergunningen. In het navolgende zal nog blijken dat dit in de
toekomst zal gaan veranderen.
De in de besluiten als m. e. r. -plichtig aangeduide activiteiten komen in grote
lijnen overeen met de bijlagen I en II van de M.e.r.-richtlijn. Daarmee
is de Vlaamse regelgeving strenger dan de richtlijn, aangezien op grond
van de bepalingen uit de richtlijn bijlage Il-activiteiten niet per definitie
m.e.r.-plichtig zijn." Belangrijk is dat in Vlaanderen geen ontheffmg van
de m.e.r.-plicht kan worden verleend in concrete gevallen. Evenmin kan
in concrete gevallen een m.e.r.-plicht worden opgelegd.
Wat moet nu in het MER aan informatie worden opgenomen? Hiervoor
zijn acht elementen relevant (art. 4 Besluit hinderlijke inrichtingen en art.
3 Besluit overige projecten):"
1.

2.

een beschrijving van het uit te voeren project. Hieronder vallen onder meer
de kenmerken van produktieprocessen,
een prognose van de aard en de
hoeveelheid van residuen en ernissies.
in een voorkomend geval een schets van de voornaamste alternatieven,
met motivering van de gemaakte keuze. In de praktijk blijkt in vele MER's
de beschrijving van alternatieven rninimaal. Uitzondering daarop wordt
gevormd door een aanta1 overheids-MER's waarin naar locatiealternatieven
is gezocht. 40 Lavrysen wijst er op dat de bepaling geen verplichting
inhoudt om actief naar alternatieven te zoeken. AIleen wanneer men vooraf

boudende organisatie van de ruimtelijke ordening en stedebouw, B.S. 17 mei 1989.
37 H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, biz. 25.
38 B. Wens, a.w. 1989, blz, 18.
39 Zie over inhoud van bet MER tevens: L. Lavrysen, a.w. \990, blz, 298 e.v.
40 D. van Straaten, Milieu-effectbeoordeling
in VJaanderen, Kenmerken 1993, nr. 1, bIz. 6.
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kennis heeft van mogelijke

altematieven

moeten deze worden onder-

zocht."
3.

4.

5.
6.
7.

8.

een beschri jving van de waarschijnlijk belangrijke milieu-effecten op onder
andere fauna en flora, bodem, water en klimaat.
een beschrijvingvan waarschijnlijksignificantemilieu-effecten
tengevolge
van het bestaan van het project, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, lozing
van verontreinigende
stoffen, ontstaan milieuhinder, eliminering van
afvalstoffen en beschrijving van de methode die voor de MER werd
gehanteerd.
een beschrijving van de beoogde maatregelen om belangrijke nadelige
milieu-effecten van het project te vermijden, beperken en verhelpen.
een niet-technische samenvatting van de op grond van de voorgaande punten
verstrekte informatie.
een opgave van ontbrekende kennis.
een tewerkstellingsrapportmet
daarin de investering en in een voorkomend
geval de aard en hoeveelheid van geproduceerde goederen.

Uit deze inhoudelijke eisen die aan een MER worden gesteld komt naar
voren dat het rapport belangrijke gegevens kan bevatten op basis waarvan
zowel bestuursorganen als natuurlijke- en rechtspersonen een betere
inschatting van de milieu-gevolgen kunnen maken. Zeker gelet op de
binnenlandse- en buitenlandse belangen die door activiteiten in beekstroomgebieden kunnen worden aangetast, is het voor bestuursorganen en
natuurlijke- en rechtspersonen belangrijk om inzicht te krijgen in de
(grensoverschrijdende) gevolgen van voorgenomen activiteiten. Op welke
wijze deze belangen in de m.e.r.-procedure naar voren kunnen worden
gebracht, komt hierna nog aan de orde.
Hoewel de huidige Vlaamse regeling uitsluitend voorziet in milieueffectrapportage bij projecten, is inmiddels ook ervaring opgedaan met
zogenaamde beleids-m.e.r. 's, Aan de hand daarvan wordt bij de beoordeling
van projecten getracht het concrete project te overstijgen tot locatieniveau.
Als voorbeelden hiervan kunnen worden genoemd het beleid in waterwinningsgebieden en ruilverkavelingen". Daarnaast wordt voorafgaand aan
een project-MER in sommige gevallen gewerkt met haalbaarheids-MER's.43
In de m.e.r.-procedure speelt de Commissie van deskundigen, die is belast
met het opstellen van het MER, een belangrijke rol, Deze Commissie bestaat

41
42
43

L. Lavrysen, a.w. 1990, biz. 300.
Zie hierover ook de opmerkingen in paragraaf 7.3.3.1.
D. van Straaten, a.w. 1993, blz. 6.
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uit deskundigen die door de initiatiefnemer worden gekozen (interne
deskundigen) en deskundigen die bij Ministerieel besluit zijn erkend (externe
deskundigen)." De erkenning is gebaseerd op deskundigheid op het gebied
van bijvoorbeeld flora en fauna, water, bodem en lucht. Hoewel deze
Commissie het MER opstelt vindt de uiteindelijke beoordeling daarvan plaats
door het bevoegde bestuursorgaan. Dit bestuursorgaan bevestigt in de
zogenaamde 'conformverklaring' dat het onderzoek is verricht in overeenstemming met de regels die zijn opgenomen in het betreffende besluit."
De beoordeling van de kwaliteit van het MER stu it in Vlaanderen op
problemen. In Nederland wordt voorafgaand aan de opstelling van het
rapport een aantal richtlijnen gegeven die achteraf in belangrijke mate als
toetsingskader fungeren (zie paragraaf 5). In Vlaanderen wordt Diet met
soortgelijke richtlijnen gewerkt, als gevolg waarvan de maatstaven voor
de kwaliteitsbeoordeling Diet steeds op voorhand duidelijk zijn.
4.2.2

Procedurele waarborgen bij de vaststelling van een MER

De m. e. r.-procedure is, zoaIs hierboven reeds werd uiteengezet, gekoppeld
aan de milieuvergunning- of de bouwvergunningprocedure. 46 Bij de m.e. r.procedure kunnen drie fasen worden onderscheiden."
In de eerste plaats wordt door de initiatiefnemer overleg gepleegd met
het bevoegde bestuursorgaan over de inhoud van het MER en de samenstelling van een Commissie van deskundigen. De m.e. r. -procedure begint pas
op het moment dat de initiatiefnemer aan het bevoegde bestuursorgaan
kennis geeft van het voornemen om een m.e.r.-plichtige activiteit uit te
voeren. Deze kennisgeving moet een summiere omschrijving en een
ruimtelijke situering van het project bevatten.
De kennisgeving van de initiatiefnemer leidt de tweede fase in, waarin
door de Commissie van deskundigen een MER wordt opgesteld. Informeel

44
45
46

47
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A. Denteneer, Toepassing van M.e.r.-regiementering
en situering van m.e.r. inhet Viarem,
Energie en milieu 1992, nr. I, biz. 3.
Het besluit hinderlijke inrichtingen dan wei het besluit overige projecten.
De verplichting tot het opstellen van een MER heeft consequenties
voor de te volgen
milieuvergunning- en bouwvergunningprocedure.
Zie hierover paragraaf 3.2.2 respectievelijk
6.3.4 van hoofdstuk 7.
Art. 6 tIm 19 Besluit hinderlijke inrichtingen en art. 5 tIm 17 Besluit overige projecten.
Zie: L. Lavrysen, a.w. 1990, biz. 300 tIm 301, G. Wouters e.a., Evaluatie van de milieueffectrapporteringsprocedure
in V1aanderen na twee jaar praktijk, Energie en milieu 1992,
nr. I, biz. 7.
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vinden in deze periode enkele vergaderingen plaats waarin het bevoegde
bestuursorgaan zijn wensen kenbaar maakt. 48
De m.e.r.-procedure wordt in de derde fase afgesloten met de
conformverklaring van het MER door het bevoegde bestuursorgaan.
Voor het publiek bestaat pas een mogelijkheid tot inzage in het MER tijdens
het openbaar onderzoek in de vergunningprocedure na afloop van de m.e.r.procedure. Met de openbaarheid en inspraak tijdens de m.e.f.-procedure
is het dus momenteel niet zo goed gesteld. Hierboven is al aangegeven dat
inmiddels het voomemen bestaat om in deze situatie verandering te brengen.
Een van de krachtlijnen die daarvoor is geformuleerd betreft het verbeteren
van de inspraakmogelijkheden tijdens de procedure. 49 De door de Comrnissie Bocken in dat verband geformuleerde voorstellen worden besproken
in de volgende deelparagraaf.

4.3

Voorstellen CommissieBocken

4.3.1

Reikwijdte en inhoud van de m.e.r.-plicht

In 1993 zijn door de Commissie Bocken voorstellen gedaan tot herziening
van de m.e.r.-regeling in Vlaanderen (verder: Comrnissievoorstel). Een
belangrijke wijziging betreft de introductie van een m.e.r.-plicht voor
beleidsvoomemens, plannen en programma's (verder: beleids-m. e. r.) naast
de reeds bestaande m.e.r.-plicht voor concrete projecten (verder: projectm.e.r.)." In het kader van dit onderzoek is deze ontwikkeling vooral
relevant met het oog op een aantal in hoofdstuk 5 besproken planvormen.
Aan de uitbreiding van de m.e.r.-plicht ligt een aantal argumenten ten
grondslag.
In de eerste plaats moeten milieu-effecten in een zo vroeg mogelijk
stadium worden onderzocht. Wanneer pas voor een concreet project een
MER wordt opgesteld, komt de relatie tussen samenhangende projecten
minder en vaak onvoldoende tot uitdrukking. Bovendien is op het moment
waarop de toelaatbaarheid van een project wordt beoordeeld, de besluitvorming voor een belangrijk deel (bijvoorbeeld voor wat de toelaatbaarheid
van een activiteit in een bepaald gebied betreft) al afgerond. De milieueffectbeoordeling zal dan ook deels in deze eerdere fase moeten plaatsvin-

48
49
50

A. Denteneer, a.w. 1992, bIz. 3
H. Bocken, P. de l..embre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, biz. 7.
H. Becken, P. de l..embre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, bIz. 32.
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den, zoals bij ruimtelijke plannen of landinrichtingsplannen. Een projectMER kan dan deels terugvallen op de gegevens uit een beleids-Mlsk."
Een tweede belangrijk onderdeel van het Commissievoorstel betreft
de uitwerking van de bepalingen uit de M.e.r.-richtlijn en het verdrag van
Espoo betreffende de grensoverschrijdende
milieu-effectrapportage.
Aangezien het daarbij gaat om procedurele bepalingen worden deze in
paragraaf 4.3.2 behandeld.
De m.e.r.-plicht kan op basis van het Commissievoorstel worden verbonden
aan beleidsvoornemens, plannen, programma's en projecten die betekenisvolle effecten kunnen hebben op het milieu." Voor beleidsstukken kan het
opstellen van een MER slechts worden vereist voor zover deze stukken
worden opgesteld door het Vlaamse Gewest, provincies en gemeenten."
Als m.e.r. -plichtige beleidsvoornemens, plannen en programma's worden
in art. 5 van het Commissievoorstel gewestelijke plannen van aanleg,
algemene en bijzondere plannen van aanleg, kavelplannen en landinrichtingsplannen aangewezen." Zoals hiervoor al kort werd aangestipt, gaat het
hierbij dus om beleidsvoomemens die, zoals in hoofdstuk 5 aan de orde
is gesteld, van belang kunnen zijn voor de bescherming en het beheer van
watersystemen.
Daamaast kan de Vlaamse regering op basis van art. 6, § 1 van het
Commissievoorstel ook andere beleidsvoornemens, plannen en programma's
aan de m. e. r. -plicht onderwerpen. Wanneer de afweging van het milieubelang reeds op andere wijze voldoende in de besluitvorming wordt betrokken,
kan voor het betreffende beleidsvoomemen, plan of programma geen m.e.r.plicht worden opgelegd." Het voorstel bevat echter geen criteria aan de
hand waarvan wordt beoordeeld of de afweging van het milieubelang
voldoende is verzekerd.

51 Zie: H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, biz. 33, evenals art. 3 van
he! Commissievoorstel.
52 Art. 1, resp. art. 4 en art. 17, § 1 Commissievoorstel.
53 H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, biz. 38.
54 De Iijst is niet limitatief. Bij besluit van de VIaamse regering kan deze worden uitgebreid
(art. 6, § 1 Commissievoorstel). De MINA-raad heeft in dit verband geadviseerd om de
m.e.r-plicht op te leggen voor onder andere ruimtelijkestructuurplannen, he! mest-actieplan,
algemene waterzuiveringsprogramma's en investeringsplannen voor de waterzuivering. Zie:
MINA-raad. Advies over titel5 'milieu-effectrapportage' van deel 5 'besluitvorming' van
het voorontwerp van kaderdecreet milieuhygiene, TMR 1994, nr. 1, biz. 66.
55 Art. 6, § 2 Commissievoorstel. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan milieubeleidsplannen. Zie: H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, biz. 45.
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Van de m. e. r. -plicht kan de Vlaamse regering, eventueel onder voorschriften, geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen." Dit is mogelijk:
10
2°

30

4°

wanneer van het beleidsvoomemen, plan of programma geen betekenisvolle
nadelige milieu-effecten zijn te verwachten,
wanneer het beleidsvoornemen,
plan of programma een uitwerking,
herziening of voortzetting inhoudt van een beleidsvoornemen,
plan of
programma,
waarvoor reeds eerder een milieu-effectrapport
werd
goedgekeurd en een nieuw milieu-effectrapport redelijkerwijze geen nieuwe
gegevens betreffende betekenisvolle milieu-effecten kan bevatten,
in het geval van art. 5, ~, wanneer het gemeentelijke plan zich ertoe
beperkt nadere uitwerking te geven aan het gewestplan, dan wei het
algemeen plan van aanleg, zonder af te wijken van het gewestplan, dan
wei het algemeen plan van aanleg,
wanneer het algemeen belang het onverwijld uitvoeren van een beleidsvoornemen, plan of programma noodzakelijk maakt."

De reikwijdte van de m.e.r.-plicht voor projecten zal worden uitgebreid
ten opzichte van de huidige regelgeving. Naast bouw- en milieuvergunningen
kunnen ook andere administratieve rechtshandelingen door de Vlaamse
regering aan de m.e.r.-plicht worden onderworpen." Er blijft echter weI
steeds een koppeling aan een vergunningplicht bestaan."
Voor deze project -m. e. r. worden door de VIaamse regering twee lijsten
vastgesteld." De projecten op de eerste lijst zijn steeds m.e.r.vplichtig.?'
Bij de tweede lijst gaat het om projecten waarvoor per concreet geval wordt
beoordeeld of het opstellen van een MER noodzakelijk is (screening)."
Hierbij worden criteria geformuleerd aan de hand waarvan de beslissing

56
57

58
59

60
61
62

Het besluit moet worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (art. 7, § 3 Commissievoorstel).
Art. 7, § 1 Commissievoorstel.
De vrijstellingsmogelijkheden
zijn ten dele geent op art.
7.5 van de Nederlandse Wet milieubeheer. Opgemerkt moet worden dat de eerstgenoemde
vrijstellingsmogelijkheid
inmiddels uit de Wet milieubeheer is verdwenen. Zie over de
achtergronden daarvan hierna in paragraaf 5.2.1.
Art. 17, § 2 Commissievoorstel.
Wanneer sprake is van zowel een bouwvergunningals een milieuvergunningplicht,
is de
m.e.r.-plicht
gekoppeld aan de milieuvergunning
vanwege de samenloop van beide
vergunningen. H. Becken, P. de Lembre, C. Lambert, (red.), a.w. 1993, bIz. 58. Zie ook
paragraaf 6.5 van hoofdstuk 7 in het onderhavige onderzoek.
Projecten kunnen m.e.r.-plichtig
worden gesteld voor zover ze plaatsvinden
op het
grondgebied van het Vlaamse Gewest.
Art. 18, § 1 Commissievoorstel.
De beoordeling
in het concrete geval moet plaatsvinden
door het bestuur. Dit zaI
waarschijnlijk
de eel MER, planning en promotie van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap zijn.
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over de m.e.r.-plicht moet worden genomen."
betrekking hebben Op:64

°

1
2°
3°

Deze criteria kunnen

de aard en omvang van bet project of de wijziging,
de van het project uitgaande emissies en residuen,
de bijzondere kenmerken van bet gebied waarop het project doorgang vindt,
of doorgang za] vinden, of van bet gebied waarop het project effect kan
hebben.

Ook bij projecten kan vrijstelling van de m.e.r.-plicht worden verleend,
wanneer geen nadelige milieu-effecten zullen optreden door uitvoering van
het project, dan weI deze effecten in een eerder stadium al in een m.e.r.procedure zijn onderzocht. 65
Zowel voor projecten als voor beleidsvoomemens, plannen en programma's
bevat het Commissievoorstel uitgebreide voorschriften over de inhoud van
een MER. Enkele belangrijke onderwerpen zijn: de beschrijving van de
activiteit, alternatieven (waaronder het nul-alternatief), te verwachten milieueffecten en maatregelen waarmee de nadelige effecten kunnen worden
beperkt." De inhoud van het MER zal in de toekomst echter niet uitsluitend worden bepaald door de eisen die zijn opgenomen in het Commissievoorstel. In de m.e.r.-procedure zal namelijk een begeleidingscommissie
een belangrijke taak gaan vervullen die onder meer het opstellen van
richtlijnen voor de inhoud van het MER omvat. In deze richtlijnen kunnen
aanvullende eisen worden opgenomen omtrent de inhoud van het MER.
Ben belangrijke vernieuwing ten opzichte vande bestaande m.e.r.-procedure
is tevens dat de kwaliteit van het opgestelde MER door de begeleidingscommissie moet worden beoordeeld aan de hand van de vooraf opgestelde
richtlijnen.? De huidige problemen rond de kwaliteitsbeoordeling van
een MER zullen daardoor voor een belangrijk deel worden opgelost.
4.3.2

Procedurele waarborgen bij de vaststelling van een MER

Een beleids-MER wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid en op
kosten van het ten aanzien van het beleidsvoomemen, plan of programma
63
64
65
66

Art. 19, § I en § 2 Commissievoorstel.
Art. 19, § 3 Commissievoorstel.
Art. 18, § 3 Commissievoorstel.
Zie voor de voorschriften ter zake van de inhoud van het MER: art. II (beleidsvoomemens,
plannen, programma's) en art. 30 (projecten) van het Cornmissievoorstel.
67 Art. 32, § I en § 2 Cornmissievoorstel.
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bevoegde bestuursorgaan." Deze moet het rapport echter laten opstellen
door een deskundige."
De procedure vangt aan met de kennisgeving van het voomemen tot
het opstellen van het MER aan het bestuur. 70 Vervolgens wordt een
begeleidingscommissie ingesteld, waannee wordt overlegd bij de voorbereiding van het MER. 71
Nadat de deskundige het rapport heeft opgesteld wordt het aan de
begeleidingscommissie voorgelegd, die de kwaliteit van het rapport
beoordeeld. De Commissie geeft ofwel aan op welke punten het rapport
tekortschiet, ofwel keurt het rapport goed."
Na goedkeuring wordt het rapport voor een ieder ter inzage gelegd bij
het bestuur." Dit inzagerecht geldt ook voor het buitenlandse publiek."
Uit de hier verkort weergegeven procedure voor de beleids-m.e.r. blijkt
dat tijdens de m.e.r-procedure geen inspraak mogelijk is. Het defmitieve
MER doorloopt, tezamen met het besluit waarop het betrekking heeft, de
totstandkomingsprocedure van het betreffende besluit. Dit betekent voor
gewestelijke en gemeentelijk plannen van aanleg en ruilverkavelingspiannen
dat het MER in de planprocedure aan het openbaar onderzoek wordt
onderworpen."
Ter uitvoering van het verdrag van Espoo bepaalt het Commissievoorstel
in art. 16 dat, in gevallen waarin een beleidsvoornemen, plan of programma
waarschijnlijk betekenisvolle milieu-effecten kan hebben op het milieu in
andere EG-lidstaten, Verdragspartijen bij het verdrag van Espoo en/of in

68
69
70
71

Art. 8, § 1 Commissievoorstel.
Art. 8, § 2 en § 3 Commissievoorstel.
Art. 9, § 1 Commissievoorstel.
Art. 9, § 2 en art. 10 Commissievoorstel.
72 Art. 13 Commissievoorstel.
73 Art. 14 Commissievoorstel. Het gaat hier om passieve openbaarheid. Een actieve
openbaarheidsverplichting, evenals het ter beschikking van afschriften zonder toestemming
van de opsteller van het rapport wordt in strijd geacht met het auteursrecht. Zie: H. Bocken,
P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, blz, 40.
74 H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, biz. 14.
75 Art. 15 Commissievoorstel. Opgemerkt moet worden dat bij ruilverkavelingsplannen
uitsluitend eigenaren en gebruikers kunnen deelnemen aan het openbaar onderzoek. Zie
hierover paragraaf 7.3.3.2 van hoofdstuk 5. De Vlaamse regering moet het openbaar
onderzoek vaststellen voor landinrichtingsplannen. Dit heeft te maken met het feit dat het
openbaar onderzoek ten aanzien van landinrichtingsplannen in een besluit van de Vlaamse
regering is geregeld, en men derhalve ook de integratie van de MER in deze besluitvorming
aan de Vlaamse regering wilde overlaten. H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert (red.),
a.w. 1993, biz. 56.
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andere Belgische Gewesten, het definitieve MER op verzoek aan hen zal
worden toegezonden. De Vlaamse regering bepaalt in een uitvoeringsbesluit
op welke wijze deze staten en Gewesten en hun burgers hun commentaar
kenbaar kunnen maken en op welke wijze overleg wordt gevoerd. Deze
bepaling wijkt af van het Verdrag van Espoo, waarin wordt bepaald dat
het mogelijk benadeelde land in een zo vroeg mogelijk stadium wordt
benaderd."
Het bevoegde bestuursorgaan moet bij het nemen van de beslissing
omtrent de toelaatbaarheid van de milieubelastende activiteit het MER in
de afwegingen betrekken, evenals de naar aanleiding van het rapport
uitgebrachte adviezen, bezwaren, opmerkingen en commentaren." Ook
de inbreng van andere lidstaten en hun burgers moet gemotiveerd worden
behandeld."
De procedure voor het project-MER verloopt anders dan die voor de beleidsMER. Aan de m.e.f.-procedure gaat bij projecten een vooronderzoek
vooraf. De initiatiefnemer stelt het bestuur in kennis van het voornemen
tot uitvoering van het project." In de kennisgeving moet onder andere
aile beschikbare informatie over mogelijke grensoverschrijdende effecten
van het project worden opgenomen."
Aan de hand van de kennisgeving vindt een vooronderzoek plaats waarin
aan de orde komt of een project m.e.r.-plichtig is (bij lijst II-projecten)
en waarin wordt bezien welke richtlijnen door de begeleidingscommissie
moeten worden uitgevaardigd voor het op te stellen MER. Ook een
eventuele vrijsteilingsmogelijkheid wordt beoordeeld."
De kennisgeving wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen. Daartoe wordt de kennisgeving gepubliceerd in een officiele publikatie van het
Vlaamse Gewest. 82 Daarnaast ligt de kennisgeving voor een ieder ter inzage
bij de betrokken gemeenten." Wanneer het project waarschijnlijk betekenisvolle grensoverschrijdende milieu-effecten zal hebben, wordt aan de

76
77

78
79
80
81
82
83
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Zie hierover: H. Bocken, P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, biz. 57.
Art. 2, § 3 Commissievoorstel.
De motiveringsplicht
geldt ook voor beleidsvoomemens,
plannen en programma's.
Dit is een verbreding ten opzichte van de Uitdrukkelijke
motiveringswet, die uitsluitend betrekkingheeft op eenzijdige rechtshandelingen.
H. Bocken,
P. de Lembre, C. Lambert (red.), a.w. 1993, biz. 41.
Art. 16, § 3 Commissievoorstel.
Art. 22, § 1 Commissievoorstel.
Art. 22, § 4 Commissievoorstel.
Art. 22, § 2 Commissievoorstel.
Art. 23, § 2 Commissievoorstel.
Art. 23, § 3 Commissievoorstel.
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betrokken landen en/of Gewesten een kennisgeving gestuurd. De uiterste
termijn die daarvoor geldt is het moment van toezending aan binnenlandse
bestuursorganen en adviserende instanties. Gedurende dertig dagen kan
een ieder schriftelijk zijn standpunt meedelen aan het bestuur. Voor
buitenlandse bevoegde bestuursorganen bedraagt deze termijn zestig
dagen.84
Na deze voorprocedure moet de procedure, zoals die hierboven bij de
beleids-m.e.r. is behandeld, worden doorlopen. Evenals de beleids-MER
wordt ook de project-MER vervolgens in de besluitvormingsprocedure over
de toelaatbaarheid van de milieu-belastende activiteit betrokken."
Ter afsluiting kan worden vastgesteld dat met de voorstellen van de
Commissie Bocken omtrent milieu-effectrapportage een belangrijke
vooruitgang wordt geboekt op het terrein van de milieu-effectrapportage.
Inde eerste plaats wordt de m.e. r. -plicht voor een belangrijk deel verplaatst
naar een eerdere fase in de besluitvorming. Bovendien wordt voorzien in
meer openbeid in de procedure en daarnaast ruimere inspraakmogelijkbeden
voor zowel binnenlandse als buitenlandse belanghebbenden. Vanuit het
oogpunt van grensoverschrijdende afstemrning bij de beoordeling van
activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu,
valt deze ontwikkeling toe te juichen.

5

Milieu-effectrapportage

5.1

lnleidende opmerkingen

in Nederland

In Nederland is in 1986 een regeling inzake milieu-effectrapportage
opgenomen in de toenmalige Wet algemene bepalingen milieuhygiene. Sinds
de inwerkingtreding van de Wet milieubeheer (Wm) is de m.e.r.-regeling
in deze wet overgenomen. In 1994 is de wettelijke regeling deels herzien. 86
Tevens is in september 1994 de integrale herziening van het Besluit milieu-

84 Art. 24, § 1 en § 2 Commissievoorstel.
85 Art. 34 Commissievoorstel.
86 Wet van 4 februari 1994, Stb. 99, tot wijziging van de regeling van de milieu-effectrapportage
in de Wet milieubeheer. Zie over de (voorbereiding van de) wetswijziging: H. Boschloo,
M. de Jong, Beoordeling op m.e.r.-plicht, Kenmerken 1994, or. 2, biz. 22 e.v.
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effectrapportage in werking getreden." De herziene m.e.r.-regeling komt
aan de orde in de volgende twee deelparagrafen.

5.2

De regeling inzake milieu-ef!ectrapportage

5.2.1

Reikwijdte en inhoud van de m.e.r=plicht

De m.e.r.-plicht is, deels in navolging van de EG-richtlijn inzake milieueffectrapportage, onderverdeeld in twee categorieen.
In de eerste categorie zijn activiteiten opgenomen waarvoor steeds het
opstellen van een MER is vereist. 88 Dit zijn de in Bijlage I van de M.e.r.richtlijn vermelde activiteiten en daarnaast enkele activiteiten uit bijlage
II van dezelfde richtlijn. Deze eerste categorie m. e. r. -plichtige activiteiten
is opgenomen in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage." Naast deze allangere tijd in de wetgeving en uitvoeringsbesluiten opgenomen categorie activiteiten waarvoor altijd een m.e.r.plicht geldt, voorziet de Wm sinds 1994 in de mogelijkheid tot aanwijzing
van een tweede categorie activiteiten waarbij per concreet geval moet
worden nagegaan of het opstellen van een MER noodzakelijk is (sluimerende
m.e.r.-plicht). Deze tweede categorie activiteiten is nader worden uitgewerkt
in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage. Het
gaat hierbij met name om de resterende activiteiten uit bijlage II bij de
M.e.r.-richtlijn. Voor deze activiteiten zijn drempelwaarden aangegeven
waar beneden de m.e.r.-plicht niet geldt." Voor dit onderzoek relevante
activiteiten die binnen deze groep vallen zijn onder meer het oprichten van
een inrichting bestemd voor het bedrijfsmatig fokken, mesten of houden
van pluimvee, varkens en rundvee vanaf 5000 mestvarkeneenheden.
Of het opstellen van een MER voor een activiteit uit de tweede categorie
noodzakelijk is, wordt beoordeeld aan de hand van het criterium' aanwezigheid van bijzondere omstandigheden' .91 De bijzondere omstandigheden
kunnen betrekking hebben op een drietal aspecten."

87 Besluit van 4juli 1994, Stb, 540, houdende uitvoeringvan het hoofdstuk milieu-effectrapportage van de Wet milieubeheer (Besluit milieu-effectrapponage 1994).
88 An. 7.2, eerste lid Wm jo. Besluit milieu-effectrapponage.
89 Zie hierover ook: Kamerstukken II, 1991192,22608, nr. 3, biz. 10.
90 Kamerstukken II, 1991/92,22608, nr. 3, biz. 4.
91 An. 7.4 Wm. Zie: Kamerstukken II, 1991/92,22608, nr. 3, biz. 5 en P.C. Gilhuis, M.e.r.plicht met twee snelheden, MenR 1992, nr. II, biz. 577.
92 An. 7.8b, vierde lid Wm. Zie ook: Kamerstukken II, 1991192,22608, nr. 3, biz. 5.
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1.

2.
3.

aard en omvang van de activiteit
milieugevolgen van de activiteit mede in samenhang met de milieugevolgen
van andere activiteiten ter plaatse (cumulatieve effecten)
ligging in of nabij gebieden die van bijzondere betekenis zijn of waarin
het milieu reeds in ernstige mate is verontreinigd of aangetast.

Deze omstandigheden zijn vergelijkbaar met de beoordelingsmaatstaven
voor de m.e.r.-plicht die in de voorstellen van de Commissie Bocken zijn
opgenomen.
In de Nederlandse m.e.r.-regeling is de m.e.r.-plicht verbonden aan
besluiten." Deze zijn, evenals de m.e.r.-plichtige activiteiten, aangegeven
in het Besluit milieu-effectrapportage. Deze besluiten betreffen niet aIleen
vergunningen, zoals momenteel in Vlaanderen nog weI het geval is, maar
in een aantal gevallen tevens plannen en programma's. Eenzelfde ontwikkeling is ook aan de orde geweest bij de bespreking van de voorstellen van
de Commissie Bocken. Voorbeelden van in het Besluit milieu-effectrapportage opgenomen m. e. r .-plichtige besluiten zijn het structuurschema landinrichting (nu onderdeel van het structuurschema groene ruimte), ruimtelijke
plannen, milieuvergunningen en grondwateronttrekkingsvergunningen. Een
aanvulling is opgenomen in art. 3 van het Besluit. Daarin wordt de m.e.r.plicht opgelegd voor PKB' s en nota's als daarin op hoofdlijnen wordt beslist
over de plaats waar een m.e.r.-plichtige activiteit zal plaatsvinden. Ook
hier gaat het dus om een aantal voor dit onderzoek relevante beleidsvoornemens en vergunningen.
Naast de aanwijzing van m .e, r. -plichtige activiteiten op rijksniveau kunnen
eveneens door provinciale staten in de provinciale milieuverordening m.e.r.plichtige activiteiten worden aangewezen. 94 Het gaat daarbij om activiteiten
in gebieden binnen de provincie die van bijzondere betekenis zijn of waarin
het milieu reeds in ernstige mate is verontreinigd of aangetast. Van deze
door de provincie ingestelde m.e.r.-plicht kunnen gedeputeerde staten een
ontheffmg verlenen.
De provinciale milieuverordening kan de m.e.r.splicht op basis van het
Besluit milieu-effectrapportage op twee punten aanscherpen. In de eerste
plaats kunnen in de verordening activiteiten aan de m.e.r.-plicht worden
onderworpen die niet in het Besluit milieu-effectrapportage zijn opgenomen.
Voor activiteiten waarvoor de sluimerende m.e.r.-plicht in het Besluit

93
94

F.e.M.A. Michiels, a.w. 1994, biz. 146.
Art. 7.6, eerste lid Wm. Zie hierover: H. Boschloo, M. de long, a.w. 1994, biz. 23 tim
24.
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milieu-effectrapportage is uitgewerkt, kan in de provinciale milieuverordening worden bepaald dat de activiteiten die op grond van de rijksregeling
onder de sluimerende m.e.r.-plicht vallen, in de provincie steeds m.e.r.plichtig zullen zijn."
Wanneer voor de beoordeling van een activiteit een m.e.r.-plicht geldt,
kan van deze verplichting ontheffmg worden verleend op een drietal
gronden. Ontheffing is mogelijk indien."
1.

2.

3.

degenedie de activiteit onderneemt waarop de besluiten betrekking hebben,
een activiteit herhaalt of voortzet waarvoor reeds eerder een MER was
opgesteld. Deze ontheffingsgrond geldt uitsluitend als het MER redelijkerwijs geen nieuwe gegevens betreffende mogelijke nadelige gevolgen van
de activiteit voor het milieu bevat,
voor de betreffende activiteit reeds eerder een MER is opgesteld en het
MER redelijkerwijs geen nieuwe gegevens zal bevatten betreffende
mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu,
het algemeen belang het onverwijld ondernemen van de activiteit
noodzakelijk rnaakt.

De strekking van de ontheffingsgronden is vergelijkbaar met de vrijstellingsmogelijkheden die zijn voorgesteld door de Commissie Bocken ten aanzien
van de m.e.r.-plicht in Vlaanderen. Een met de in die voorstellen
opgenomen vergelijkbare algemene vrijsteUingsgrond (onder art. 7, § 1,
10 Commissievoorstel) was voorheen ook in de Wm opgenomen, maar deze
is bij de wetswijziging in 1994 uit de Wm verdwenen. Dit is gebeurd om
twee redenen. In de eerste plaats bleek het in de praktijk niet zo eenvoudig
om vast te stellen wanneer er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu optreden. Vanwege dit probleem bestond het gevaar dat, ofwel de
ontheffmgsprocedure zo grondig plaatsvond dat deze ontaardde in een minim.e.r.-procedure, ofwel een ontheffing zo lichtvaardig werd verleend dat
deze later moest worden vernietigd als gevolg waarvan de vergunning niet
had mogen worden verleend. De tweede aanleiding om de ontheffingsgrond
uit de wet te schrappen was gelegen in de strijdigheid van de bepaling met
het EG-recht. De ontheffingsbepaling was zo algemeen geformuleerd dat
deze niet alleen op uitzonderlijke gevallen betrekking had. 97

95 Het is echter de vraag wat de betekenis van de provinciale bevoegdheden zaI zijn voor het
onderhavige onderzoek, Tot nu toe is nog nauwelijks van de bevoegdheid gebruik gemaakt.
96 Art. 7.5, eerste lid Wm.
97 P.C. Gilhuis, a.w. 1993, blz. 90 e.v.
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Ret is niet ondenkbaar dat bij de door de Commissie Bocken voorgestelde ontheffingsgrond dezelfde problemen zullen gaan optreden. Ret is ook
opmerkelijk dat de Commissie Bocken, die bij het formuleren van de
ontheffmgsgronden te rade is gegaan bij de Nederlandse m.e.r.-regeling,
in de bovengenoemde problemen geen aanleiding heeft gezien om de
algemene ontheffmgsgrond weg te laten uit de voorstellen.
Evenals de Vlaamse regeling omvat de Wm een aantal voorschriften ten
aanzien van de inhoud van het MER. Ret gaat hierbij om globaal om de
volgende acht onderdelen;"
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

beschrijving van het doel van de voorgenomen activiteit,
beschrijving van de activiteit en de wijze van uitvoering, alsmede van de
alternatieven die rede1ijkerwijsin beschouwing moeten worden genomen,
aanduiding van besluiten bij de voorbereiding waarvan een MER wordt
gemaakt,
beschrijving van de bestaande toestand van het milieu voorzover de
voorgenomen activiteit daarvoor gevolgen kan hebben, en van de te
verwachten ontwikkeling als de activiteit of een van de alternatieven niet
worden ondernomen (nul-alternatief),
beschrijving van de verwachte gevolgen voor het milieu van de activiteit
en de eventuele alternatieven,
beschrijving van de ontwikkeling van het milieu bij uitvoering van de
activiteit en de eventuele alternatieven,
overzicht van ontbrekende gegevens,
samenvatting die aan algemeen publiek voldoende inzicht geeft voor
beoordeling MER en van de beschreven gevolgen voor het milieu en van
de beschreven alternatieven.

Behalve door deze in de Wm opgenomen voorschriften, wordt de inhoud
van het MER tevens bepaald aan de hand van door het bevoegde bestuursorgaan geformuleerde richtlijnen. Michiels wijst voor de betekenis van de
richtlijnen op een uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling rechtspraak
van de Raad van State waarin is aangegeven dat richtlijnen weliswaar niet
als op rechtsgevolg gericht moeten worden beschouwd, maar dat voor het
niet naleven van de richtlijnen wel zeer goede argumenten aangevoerd zullen
moeten worden." In de fase waarin richtlijnen worden opgesteld en in
de fase van de toetsing van het MER aan de richtlijnen speelt de Commissie
voor de milieu-effectrapportage , een commissie van deskundigen op

Art. 7.10 Wm.
99 F.e.M.A. Michiels, a.w. 1994, biz. 155 tIm 156.
98
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milieugebied, een belangrijke rol. In de eerste plaats kan deze Commissie
advies uitbrengen over de inhoud van de richtlijnen die voor het op te stellen
MER worden geformuleerd (richtlijnen-advies). Nadat het MER is opgesteld
toetst de Commissie het rapport aan de richtlijnen en de wet (toetsingsadvies). Vanwege de deskundigheid van de Commissie speelt deze een
belangrijke rol tijdens de m.e.r.-procedure. De in het voorgaande besproken
introductie in de Vlaamse m. e. r. -regeling van een begeleidingscommissie,
is deels ingegeven door de positieve ervaringen die in Nederland met de
Commissie voor de milieu-effectrapportage zijn opgedaan.
Als laatste nieuwe element bevat de Wm sinds 1994 een aantal bepalingen
over informatie en consultatie bij m.e.r. in geval van voorgenomen
activiteiten met potentieel grensoverschrijdende milieugevolgen. Deze
regeling is opgenomen naar aanleiding van een verzoek van de Europese
Commissie aan de Nederlandse regering om over te gaan tot uitwerking
van art. 7 van de M.e.r.-richtlijn en vanwege de wenselijkheid om een
wettelijke basis te verschaffen voor het uitvoeren van het hierboven behandelde ECE-verdrag.1oo De bepalingen in de wet die hierop betreklcing
hebben zijn van procedurele aard en komen in de nu volgende deelparagraaf
zal aan de orde. Daarbij zal tevens op de uitwerking van art. 7 van de
M.e.r.-richtlijn en het ECE-verdrag worden ingegaan.
5.2.2

Procedurele waarborgen bij de vaststelling van een MER

In de voorgaande deelparagraaf is erop gewezen dat de Wm een m.e.r.regeling voor twee categorieen activiteiten kent. Bij de activiteiten die in
de tweede categorie zullen worden ingedeeld moet allereerst de noodzaak
tot het opstellen van een MER worden beoordeeld (veer-procedure).'?'
De initiatiefnemer meldt hiertoe de door hem voorgenomen activiteit aan
bij het bevoegde bestuursorgaan. Binnen zes weken neemt dit bestuursorgaan
een beslissing over de m. e. r. -plicht, tegen welke beslissing door belanghebbenden beroep kan worden ingesteld.!" Als de m.e.r.-plicht defmitief
is vastgesteld, moet vervolgens de volledige m.e.r.-procedure worden
doorlopen. Als gevolg van deze regeling is de procedure voor minder

100 De werking van de regeling milieu-effectrapportage, Kamerstukken II, 1990/91, 22 103,
m. 1, biz. 28 tIm 29 later uitgewerkt in Kamerstukken II, 1991/92,22608, nrs, 1 en 2.
101 Zie over de voorprocedure: Kamerstukken II, 1991192,22608, nr. 3, biz. 7.
102 Art. 7.8a, eerste en tweede lid Wm.
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milieu-belastende activiteiten feitelijk zwaarder dan die voor zwaar milieubelastende activiteiten, waar geen voorprocedure nodig is. 103
De eigenlijke m.e.r.vprocedure valt uiteen in een aantal fasen.'?'
De procedure begint met een voorfase waarin een startnotitie wordt
opgesteld. Hierin geeft de initiatiefnemer het voomemen tot uitvoering van
de activiteit aan.105In de startnotitie zijn de aard, bet doel, de omvang
van de activiteit en de m.e.r.-plichtige besluiten opgenomen. Daarnaast
moet reeds in dit stadium een globale aanduiding worden gegeven van de
verwachte milieugevolgen.P De startnotitie wordt toegezonden aan de
Commissie voor de milieu-effectrapportage. 107Daamaast volgt bekendmaking in dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen evenals een kennisgeving
in de Staatscourant. Deze publikatie moet tevens in andere landen
plaatsvinden wanneer sprake is van potentiele belangrijke nadelige gevolgen
voor het milieu in deze landen.l'" In die gevallen wordt tevens een
exemplaar van de startnotitie door het bevoegde bestuursorgaan toegezonden
aan de minister van VROM met het verzoek om de informatie toe te zenden
aan de regering of door de regering aan te wijzen autoriteiten in de
betrokken landen.'??
De Commissie voor de milieu-effectrapportage kan vervolgens een
ricbtlijnen-advies uitbrengen. Als sprake is van mogelijk belangrijke nadelige
grensoverschrijdende gevolgen voor bet milieu besteedt de Commissie
daaraan aandacht in haar advies. 110
Een ieder (dus ook buitenlandse natuurlijke- en rechtspersonen) beeft
de gelegenbeid om opmerkingen te maken met betrekking tot de richtlijnen.'" In tegenstelling tot de huidige Vlaamse m.e.r.-procedure wordt
in de Nederlandse regeling dus wel voorzien in een openbaar onderzoek
tijdens de m.e.r.-procedure.
103 Art. 7.8b Wm.
104 Art. 7.12e.v. Wm. Zie: p.e. Gilhuis, a.w. 1993, blz. 94e.v., a1smedeJ.J. Scholten, Milieueffectrapportage: een ruime voldoende, Account dossier 1992, m. 10, biz. 28 tIm 29.
105 Art. 7.12, eerste lid Wm.
106 Regeling van 4 november 1993 inzake startnotitie milieu-effectrapportage, Stcrt. 229.
107 Daarnaast ook aan andere adviserende instanties. Art. 7.1, tweede lid Wm.
108 Art. 7.12, vierde lid Wm. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot herziening
van de regeJinginzake milieu-effectrapportage is erop gewezen dat het niet steeds op voorhand
duidelijkzaJ zijn of grensoverschrijdende milieu-effecten zullen optreden. Wanneer hierover
pas gedurende de m.e.r.-procedure kennis wordt verkregen, worden de betrokken landen
zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Kamerstukken II, 1991/92,22608, nr. 3, biz. 15.
109 Art. 7.38c, eerste Jidjo. 7.38a Wm.
110 Art. 7.14, tweede lid Wm.
11I Art. 7.14, derde lid Wm.
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De opgestelde richtlijnen moeten aan de minister worden toegezonden
die deze weer ter hand stelt aan de regering of een aangewezen autoriteit
in andere betrokken landen.!" Met de vaststelling van de richtlijnen wordt
de fase van het vooroverleg afgesloten. Aan de hand van deze richtlijnen
wordt door of in opdracht van de initiatiefnemer een MER opgesteld. Dit
is de derde fase in de procedure. De regeling in de Wm, waar in beginsel
de initiatiefnemer het MER opstelt, wijkt af van de Vlaamse regeling. In
Vlaanderen moet een MER steeds door een deslrnndige worden opgesteld.
Vervolgens wordt in de vierde fase van de procedure de kwaliteit van
het MER getoetst. Ret opgestelde MER wordt eerst door het bevoegde
bestuursorgaan beoordeeld aan de hand van inhoudelijke eisen die in de
wet zijn opgenomen, alsmede aan de door het bestuursorgaan tijdens het
vooroverleg vastgestelde richtlijnen. 113 Een exemplaar van het MER wordt
toegezonden aan de Commissie voor de milieu-effectrapportage en de
adviseurs .114 Vervolgens wordt het rapport openbaar gemaakt. Dit gebeurt
op dezelfde wijze als de openbaarmaking van de startnotitie die hierboven
aan de orde is geweest. 115
Tegen het opgestelde MER kan een ieder schriftelijk opmerkingen
inbrengen. Deze bezwaren kunnen betrekking hebben op de niet-naleving
van inhoudelijke eisen of op onjuistheden in het rapport.!" In het kader
van het openbaar onderzoek wordt tevens een hoorzitting gehouden, waarvan
een verslag wordt gemaakt. Dit verslag is openbaar. 117
Vervolgens wordt het toetsingsadvies uitgebracht door de Commissie
voor de milieu-effectrapportage. De Commissie toetst het MER niet alleen
aan de richtlijnen en de wet, maar betrekt daarbij tevens adviezen en
inspraak en geeft aan het bevoegde bestuursorgaan een advies. Indien er
sprake is van mogelijk belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieugevolgen, gaat de Commissie daar in haar advies op in. 118 De minister van
VROM kan besluiten dat het bevoegde bestuursorgaan niet eerder een besluit
omtrent toelaatbaarheid van de activiteit neemt dan nadat de minister drie
maanden na afloop van de adviestermijn in de gelegenheid is gesteld om

112
113
114
115
116
117
118
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de uitkomsten van op grond van art. 7.38a gevoerd bilateraal overleg aan
het bevoegde bestuursorgaan te doen toekomen."?
Het opgestelde MER speelt een belangrijke rol in de besluitvormingsprocedure omtrent de toelaatbaarheid van de activiteit. Wanneer het MER de
kwaliteitstoetsing niet kan doorstaan, of niet volgens de in het voorgaande
weergegeven procedure is totstandgekomen, kan geen rechtsgeldig besluit
worden genomen.!" Als in het MER of in het advies van de Commissie
aandacht is besteed aan grensoverschrijdende gevolgen, moet het bevoegde
bestuursorgaan in het besluit verrnelden wat daaromtrent is overwogen.!"
Hetzelfde geldt voor de uitkomsten van het bilateraal overleg. 122 Deze
twee bepalingen geven een uitwerking aan het non-discriminatiebeginsel. 123
Evenals bij de Vlaamse regeling is geconcludeerd, kan ook ten aanzien
van de Nederlandse m.e.r.-regeling worden vastgesteld dat de m.e.r.
belangrijker wordt bij activiteiten met grensoverschrijdende milieu-effecten.

6

Conclusies

Om een aantal redenen zijn de Vlaamse- en Nederlandse m.e.r.-regeling
voor dit onderzoek relevant. Zoals in paragraaf 1 al is opgemerkt, is m.e.r.
bedoeld als ondersteuning van de besluitvorming over de toelaatbaarheid
van milieu-belastende activiteiten. In de voorgaande paragrafen is al
aangegeven dat het daarbij ook kan gaan om activiteiten die in het BelgischNederlandse grensgebied van belang kunnen zijn. De koppeling van de
m.e.r.-plicht aan vergunningen of beleidsdocumenten heeft met name een
duidelijke relatie met een aantal in de hoofdstukken 5 en 7 van dit onderzoek
behandelde instrumenten.
Het opstellen van een MER is voor verschillende 'partijen' bij de
besluitvorming van belang. Voor dit onderzoek moet daarbij in de eerste
plaats worden gewezen op de positie van het bevoegde bestuursorgaan dat
met de inforrnatie uit het MER tot een beter afgewogen besluit kan komen.
Daamaast is het MER echter ook voor natuurlijke- en rechtspersonen van
belang. Door de onderzoeksresultaten in het rapport kan een beter inzicht
in de milieu-gevolgen van een voorgenomen activiteit worden verkregen.

119
120
121
122
123

Art. 7.38e Wm.
Art. 7.27 Wm.
Art. 7.38f, eerste lid Wm
Art. 7.38f, tweede lid Wm
Zie hierover ook: Kamerstukken II, 1991/92,22 608,

Dr.

3, bIz. 16.

389

Hoofdstuk 9

Dit inzicht is onder andere van belang bij het uitoefenen van inspraak - en
rechtsbeschermingsrechten.
Een voor dit onderzoek belangrijke ontwikkeling op het terrein van de
m.e.r. is de groeiende aandacht voor de betekenis van het instrument bij
grensoverschrijdende milieuproblemen. Deze toegenomen belangstelling
komt vooral tot uitdrukking in art. 7 van de M.e.r.-richtlijn en het ECEverdrag. In de Nederlandse m.e.r.-regeling zijn de bepalingen uit het
verdrag inmiddels uitgewerkt. In Vlaanderen zijn in dit verband de
voorstellen van de Commissie Bocken besproken, waarin eveneens het ECEverdrag zal worden uitgevoerd. Materieel gezien neemt de aandacht voor
grensoverschrijdende milieu-effecten dus toe. In het verlengde daarvan is
er eveneens een toenemende aandacht voor procedurele waarborgen voor
overheid en burger in het binnen- en buitenland, om tijdens de m.e.r.procedure ten aanzien van de rapportage opmerkingen in te brengen. In
het licht van het in hoofdstuk 3 geformuleerde toetsingskader is dit relevant.
De voorstellen van de Commissie Bocken voorzien wat deze procedurele
waarborgen betreft in inspraakmogelijkbeden tijdens de m.e.r.-procedure
bij projecten, waarmee het besloten karakter van de huidige procedure,
althans bij projecten, verleden tijd zal zijn. Bij het opstellen van een beleidsMER is noch voor binnenlandse noch voor buitenlandse natuurlijke- en
rechtspersonen inspraak mogelijk tijdens de m.e.r.-procedure. In Nederland
is zowel bij een project-m.e.r. als bij een beleids-m.e.r. inspraakmogelijk.
Ondanks het feit dat de m.e.r.-regelingen in Vlaanderen en Nederland als
gevolg van de herziening van de Nederlandse regeling en de voorstellen
van de Commissie Bocken op een aantal punten naar elkaar toe zullen
groeien, blijven ook enkele kenmerkende verschillen bestaan. In de eerste
plaats moet in Vlaanderen een MER altijd door een deskundige worden
opgesteld, terwijl dit in Nederland niet verplicht is.
In de tweede plaats worden in Nederland zowel bij beleids-m.e.r. als
bij project-m.e.r. richtlijnen vastgesteld. Inde voorstellen van de Commissie
Bocken wordt bepaald dat aIleen bij project-m.e.r. richtlijnen behoeven
te worden opgesteld. In de huidige Vlaamse regeling wordt nog niet met
richtlijnen gewerkt.
Een derde belangrijk verschilpunt tussen de Vlaamse en Nederlandse
regeling betreft het verschil in positie tussen de begeleidingscommissie in
Vlaanderen en de Commissie voor de milieu-effectrapportage in Nederland.
In Vlaanderen beoordeelt de begeleidingscommissie de aanvaardbaarheid
van het MER. In Nederland beoordeelt het bevoegde bestuursorgaan het
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MER, maar speelt bet advies van de Commissie voor de milieu-effectrapportage daarbij weI een belangrijke rol. Gelet op de specifieke deskundigbeid
van deze Commissie zal bet uitgebracbte advies veelal doorslaggevend zijn.
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Samenwerkingsvormen

1

Inleiding

In de boofdstukken 5 tot en met 9 is een vijftal categorieen instrumenten
bebandeld waarmee de bescberming en bet bebeer van watersystemen
kunnen worden vormgegeven. Vanuit bet perspectief van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor grensoverschrijdende watersystemen is bet van
belang dat deze afstemmingsmogelijkheden oak daadwerkelijk worden benut.
Een vraag die zicb daarbij aandient, betreft de wijze waarop de afstemming
organisatoriscb kan worden vormgegeven. Is dit uitsluitend mogelijk via
informeel overleg, of staan tevens meer geinstitutionaliseerde vormen van
samenwerking ter bescbikking? Deze vraag wordt in dit tiende hoofdstuk
beantwoord.
Allereerst zal in paragraaf 2 een aantal randvoorwaarden worden
geformuleerd die bepalend zijn voor de keuze voor een vorm van
samenwerking. Vervolgens wordt in paragraaf 3 een kort overzicbt van
mogelijke samenwerkingsvormen gegeven. Deze worden in de paragrafen
5 tot en met 7 nader uitgewerkt. Voorafgaand aan de uitgebreide bespreking
van de samenwerkingsvormen zal in paragraaf 4 een overzicbt worden
gegeven van internationale ontwikkelingen op bet terrein van de institutionalisering van grensoverschrijdende samenwerking. Ret boofdstuk wordt in
paragraaf 8 met enkele conclusies afgesloten.

2

Randvoorwaarden voor samenwerking

De keuze voor een samenwerkingsvorm is afhankelijk van vele factoren.
Ondanks deze verscheidenheid van factoren die van invloed zijn, kan een
aantal randvoorwaarden worden geformuleerd die in bet licht van bet
onderbavige onderzoek een rol dienen te spelen bij bet bepalen van de
geschikte vorm van samenwerking.
In de eerste plaats moet een samenwerkingsvorm worden gekozen die
ook voor het betreffende doel (in concreto de bescherming en bet beheer
van watersystemen) in bet leven kin worden geroepen.
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In samenhang met het doel dat met samenwerking wordt nagestreefd,
dient te worden vastgesteld op welke schaal zou moeten worden samengewerkt. Terugkerend naar de in het eerste hoofdstuk geformuleerde
uitgangspunten moet bij de schaal van de samenwerking met name worden
gelet op de invloed van de watersysteembenadering en de atbakening van
stroomgebieden. Samenvattend kan ten aanzien van beide uitgangspunten
worden vastgesteld dat, vanwege de samenhangen binnen watersystemen
die zich uitstrekken over het gehele stroomgebied, de samenwerking op
het niveau van het gehele stroomgebied betrekking zal moeten hebben.
Het derde element betreft de aard van de instrumenten die van belang zijn
bij de bescherming en het beheer van watersystemen. In het eerste hoofdstuk
van dit onderzoek is gewezen op de taak van de overheid in Belgie en
Nederland bij bescherming en beheer. In de hoofdstukken 5 tot en met 9
is in het licht daarvan gekeken naar het instrumentarium dat voor bescherming en beheer ter beschikking staat. Hoewel daarbij een enkele opmerking
over privaatrechtelijke instrumenten is gemaakt (bijvoorbeeld beheersovereenkomsten) is in hoofdzaak ingegaan op publiekrechtelijke instrumenten.
Hieruit vloeit voort dat een belangrijke randvoorwaarde voor de inbedding
in een samenwerkingsvorm is dat aan privaatrechtelijke maar met name
aan publiekrechtelijke bevoegdheden een plaats kan worden toegekend. In
samenhang hiermee zijn onderwerpen als het belang van rechtspersoonlijkheid en de mogelijkbeden voor een samenwerkingsverband om zeifstandig
bepaalde bevoegdheden uit te oefenen, relevant.
Vanwege de vele, vaak tegenstrijdige, belangen die binnen beekstroomgebieden een rol spelen, en de bijzondere plaats van het sternloze milieubelang
in dat verband, heeft de overheid een bijzondere verantwoordelijkbeid om
de betrokken belangen zorgvuldig af te wegen. Daarbij moet aan het
milieubelang voldoende gewicht worden toegekend. Ook bij grensoverschrijdende samenwerking binnen stroomgebieden moeten de relevante
belangen in het betrokken gebied voldoende aandacht krijgen. Dit zal tevens
bijdragen aan een vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor
bescherming en beheer van grensoverschrijdende watersystemen binnen
de stroomgebieden. De noodzaak tot afweging van de relevante belangen
impliceert dat ook in het kader van grensoverschrijdende samenwerking
in voldoende mate de gelegenbeid dient te bestaan om deze belangen,
waaronder het milieu- en natuurbelang, naar voren te brengen. Dit betekent
dat de in hoofdstuk 3 geformuleerde waarborgen (openbaarheid, democrati-
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sche controle, inspraak, rechtsbeschemting) binnen de samenwerkingsvorm
moeten worden verzekerd.
De cursief weergegeven randvoorwaarden dienen als aanknopingspunt
bij de beoordeling van de mogelijke vormen van grensoverschrijdende
samenwerking in het vervolg van dit hoofdstuk.

3

Vormen van samenwerking

Samenwerking over de grens kan zich manifesteren in verschillende vormen.
Bij samenwerking tussen overheden kan globaal een driedeling worden
gemaakt. In de eerste plaats kan informele samenwerking worden genoemd.
Ret gaat daarbij om samenwerking zonder juridische grondslag die vaak
niet structureel van aard is en in grote mate afhankelijk van toevallige
omstandigheden of een concrete aanleiding. Bij vormen van informele
samenwerking moet onder andere worden gedacht aan overleg, consultatie
en informatieverschaffing.'
Samenwerking op privaatrechtelijke grondslag gaat verder dan informele
samenwerking. Ret gaat dan om het afsluiten van privaatrechtelijke
overeenkomsten dan wel het in het leven roepen van een privaatrechtelijke
rechtspersoon.?
De derde en tevens meest vergaande vorm van samenwerking betreft
samenwerking op publiekrechtelijke grondslag. De opkomst van samenwerking op publiekrechtelijke grondslag is vooral verklaarbaar uit de toenemende behoefte aan gemeenschappelijke uitoefening van publiekrechtelijke
bevoegdheden en een betere regeling van openbaarheid en democratische

controle.'
Aan het belang van grensoverschrijdende samenwerking is op internationaal

en supranationaal niveau aandacht besteed. Dit is een belangrijke stimulans
gebleken voor de ontwikkeling van grensoverschijdende samenwerking.
In het navolgende wordt daarop ingegaan.

2
3

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Brochure De Benelux-overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking, 's-Gravenhage 1992, biz. 10, evenals Raad voor het binnenlands
bestuur (Rbb), Grensoverschrijdende samenwerking: van slagboom tot slagvaardigheid, 'sGravenhage 1993, biz. 6 tim 7.
Ministerie van Binnenlandse Zaken, a.w. 1992, biz. 11, Rbb, a.w. 1993, biz. 7.
Zie: Toespraak staatssecretaris De Graaff-Nauta, Privaatrecht onvoldoende basis voor
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden, Stcrt. 1oktober 1987, biz. 2, evenals C.P.J.
Goorden, A.A. Freriks, Ontwikkeling van landsgrensoverschrijdende samenwerking tussen
gemeenten, Gemeentestem 6927,30 augustus 1991, biz. 442.
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4

Internationale en supranationale impulsen voor grensoverschrijdende samenwerking

Met name op Europees niveau zijn belangrijke stimulansen gegeven voor
grensoverschrijdende samenwerking." Veruit de belangrijkste daarvan is
de in het kader van de Raad van Europa opgestelde Europese kaderovereenkornst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen lagere overheden.'
Met de ondertekening van deze Kaderovereenkornst hebben de deelnemende
lidstaten een inspanningsverplichting op zich genomen om grensoverschrijdende samenwerking op decentraal niveau te bevorderen en te
vereenvoudigen.
Aan de overeenkomst liggen twee uitgangspunten ten grondslag. Het
eerste betreft de onaantastbaarheid van het interne recht van de betrokken
landen. Meer concreet betekent dit dat de samenwerking op basis van de
overeenkomst geen atbreuk mag doen aan het constitutionele recht van de
lidstaten (art. 1jo. art. 3, vierde lid), de bevoegdheidsverdeling zoals die
in het nationale recht is opgenomen (art. 2, eerste lid) en de regels van
intern recht ten aanzien van het toezicht (art. 3, vierde lid). Een tweede
uitgangspunt heeft betrekking op het vrijwillige karakter van de samenwerking.
De reikwijdte van de overeenkomst blijkt uit de (mime) omschrijving van
'grensoverschrijdende samenwerking'. Hieronder wordt verstaan:
'( ... ) any concerted action designed to reinforce and foster neighbourly relations
between territorial communities or authorities within the jurisdiction of two
or more Contracting Parties and the conclusion of any agreement and
arrangement necessary for this purpose (art. 2, eerste lid)'.

Aangezien het hier een zeer algemene omschrijving betreft, moet een aantal
elementen nader worden toegelicht. Ten eerste omvat de omschrijving drie
vormen van samenwerking: concerted action, agreements en arrangements.
Concerted action heeft betrekking op wederzijdse consultatie, uitwisseling
van informatie, discussies, gezamenlijke studies en coordinatie. Bij
agreements en arrangements gaat het om het totstandbrengen vanjuridisch

4

5
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Zie in zijn algemeenheid over initiatieven in Europees verband: H.Ph.J.A.M. Hennekens
(red.), Praktijkboek gemeenschappeJijke regelingen, Hoofdstuk VIII Landsgrensoverschrijdende samenwerking, biz. 1 e.v.
Trb. 1980, or. 129. Zie over de kaderovereenkomst uitvoerig: R. Seerden, Publiekrechtelijke
grensoverschrijdende samenwerking tussen decentrale overheden (diss.), Maastricht 1993,
blz, 40 e.v.

Samenwerhngsvonnen
bindende samenwerking op privaatrechtelijke of publiekrechtelijke grondslag.
De agreements zien op samenwerking tussen nationale overheden van de
betrokken landen, terwijl arrangements de samenwerking tussen de
territoriale gemeenschappen en autoriteiten betreffen.!
De overeenkomst heeft, hetgeen uit de naamgeving reeds blijkt, betrekking
op het stimuleren van samenwerking tussen 'territorial communities' en
'authorities'. Dit zijn gemeenschappen, autoriteiten of lichamen die lokale
of regionale functies uitoefenen en als zodanig worden beschouwd in het
nationale recht van betrokken landen. Lidstaten kunnen desgewenst aangeven
welke overheden onder de reikwijdte van de Kaderovereenkomst vallen
en welke hiervan zijn uitgesloten (art. 1, tweede lid).
Zoals gezegd omvat de overeenkomst een inspanningsverplichting voor
de lidstaten. Bij het stimuleren en het vonngeven van 'concerted action,
agreements en arrangements' kan gebruik worden gemaakt van een aantal
bij de overeenkomst opgenomen modellen. Deze zijn uitdrukkelijk slechts
bedoeld als richtlijn en hebben dus geen bindend karakter (art. 3, eerste
lid). De mogelijlcheid om te komen tot andere vormen van grensoverschrijdende samenwerking blijft dan ook in stand (art. 3, derde lid). De
aanvaarding van de modellen geeft weI aan dat de lidstaten bereid zijn om
deze in overweging te nemen en zich daardoor te laten leiden.?
De modellen kunnen in twee categorieen worden ingedeeld. De eerste
categorie omvat modellen voor overeenkomsten tussen lidstaten ten behoeve
van het stellen van regels omtrent grensoverschrijdende samenwerking op
lokaal en regionaal niveau. Deze modellen hebben als doel om nauwkeurig
de context, de vormen en de grenzen van grensoverschrijdende samenwerking tussen decentrale overheden aan te geven." Naast een modelovereenkomst waannee de bevordering van samenwerking in zijn algemeenheid
wordt beoogd, gaan vier modellen meer specifiek in op mogelijke vormen
van samenwerking. Het gaat daarbij om: overeenkomsten tussen lidstaten
omtrent consultatie op lokaal respectievelijk regionaal niveau, privaatrechtelijke overeenkomsten en tenslotte het instellen van organen voor grensoverschrijdende samenwerking. Aileen voor de laatste samenwerkingsvorm is
een overeenkomst tussen lidstaten daadwerkelijk noodzakelijk, aangezien

6

7
8

Zie hierover: Council of Europe, Explanatory report on the European Outline Convention
on trans frontier Cooperation between Territorial Communities or Authorities, Strasbourg
1980, biz. 11 en biz. 13.
Council of Europe, a.w. 1980, biz. 13.
Zie: Appendix model interstate agreements (bijlage bij de Kaderovereenkomst).
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decentrale overheden op basis van intern recht niet zelfstandig grensoverscbrijdende publiekrechtelijke sarnenwerkingsvonnen in het leven kunnen

roepen.?
De tweede categorie modellen heeft betrekking op een zestal vonnen
van grensoverschrijdende sarnenwerking die territoriale autoriteiten of
gemeenschappen kunnen banteren voor de concrete invulling van de
sarnenwerking. Ook hier is sprake van een oplopende intensiteit van
sarnenwerking. Ret gaat daarbij om: consultatie, coordinatie, contracten
voor het opzetten van privaatrechtelijke sarnenwerkingsverbanden, het
opstellen van contracten voor de levering van goederen en diensten tussen
lokale autoriteiten (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk) en het instellen
van organen voor grensoverschrijdende sarnenwerking.
De Europese Kaderovereenkomst vonnt een goed uitgangspunt voor een
nadere invulling van grensoverschrijdende sarnenwerking tussen decentrale
overheden door de lidstaten. Deze invulling heeft in Benelux-verband vonn
gekregen door middel van een verdrag dat voorziet in mogelijkbeden tot
sarnenwerking op publiekrechtelijke grondslag. Dit verdrag zal in paragraaf
7, bij de bespreking van samenwerking op publiekrechtelijke grondslag,
aan de orde komen.
Anders dan de Raad van Europa heeft de Europese Commissie voor Europa
(BCE) vooral aandacht besteed aan vraagstukken die de specifieke institutionele structuur voor de bescherming en het beheer van watersystemen binnen
stroomgebieden betreffen. In 1971 is hieromtrent aan de regeringen van
de ECE-Ianden een aanbeveling gedaan." In de prearnbule bij deze
aanbeveling wordt gewezen op de toenemende vraag naar water voor allerlei
gebruiksdoeleinden. Deze factoren leiden tot een gebrek aan een voldoende
hoeveelheid water van goede kwaliteit. Om hierin verbetering te brengen
moet tot planning en beheer van het gebruik worden gekomen en tot
beschenning van wateren.
Uit de praktijk is volgens de prearnbule gebleken dat adequaat beheer
het beste door regionale organen binnen het kader van een stroomgebied
kan worden vonngegeven. Aan de ECE-lidstaten wordt daarom aanbevolen
om de benodigde institutionele structuren in het leven te roepen. Belangrijke
punten die hierbij in overweging moeten worden genomen, zijn: het

9 Zie ook hoofdstuk 4 van dit onderzoek.
10 Recommendation to ECE Governments concerning river basin management, approved by
the Committee on Water Problems, AlCN.4/274 (Vol. Il).
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toekennen van de benodigde bevoegdheden aan beherende organen, het
aangeven van de reikwijdte van deze bevoegdheden en integratie en
coordinatie van belangen die zijn betrokken bij het waterbeheer. Een
gelijksoortige aanbeveling voor samenwerking in 'river basin commissions' ,
bij wateren die zich uitstrekken over het grondgebied van meer dan een
staat, is ook opgenomen in het actieplan dat tijdens de Stockholmconferentie
(Verenigde Naties) is opgesteld."
In het beleid van de EG wordt met name de afgelopen jaren veel aandacht
besteed aan grensregio's, onder andere door financiele ondersteuning van
regionale ontwikkelingen. Drie programma's zijn in het bijzonder relevant
voor grensoverschrijdende samenwerking op het terrein van het milieu.
In de eerste plaats kan worden gewezen op het INTERREG-programma. 12
Dit programma is een initiatief om de grensoverschrijdende samenwerking
in de EG onder andere op milieugebied te bevorderen. Aan grensregio's
kan onder voorwaarden in het kader van het INTERREG-programma een
subsidie worden verleend tot maximaal 50 % van de kosten. Voor
grensoverschrijdende activiteiten die niet onder de werking van het
INTERREG-programma vallen, kan eventueel uit het Europees fonds voor
regionale ontwikkeling (EFRO) financiele steun worden toegekend."
Voor de specifieke stimulering van milieumaatregelen is de EGverordening LIFE van belang." In de bijlage bij de verordening zijn
actiegebieden omschreven die voor financiele steun in aanmerking komen.
Belangrijk in het licht van grensoverschrijdende samenwerking is het
actiepunt tot financiele ondersteuning van een hechtere samenwerking tussen
overheidsdiensten van de lidstaten.
LACE (Likange assistance and cooperation for european border regions)
is het derde programma met relevantie voor grensoverschrijdende samenwerking. De Wilde vestigt de aandacht op de tweeledige doelstelling van dit

11

United Nations Conference on the human environment, final documents, ILM 1972, blz,
1416 e.v.
12 Mededeling aan de Lid-Staten tot vaststelling van de richtsnoeren voor operationele
programma's van de Lid-Staten in het kader van het initiatiefvan de Gemeenschap betreffende
grensgebieden (90/C215/04), Pb. 30 augustus 1990, C 215/4. Zieover INTERREG: E.L.H.
de Wilde, InIeiding grensoverschrijdende samenwerking, in: W. Zielhuis (red.), Handboek
bestuurlijke samenwerking, Hoofdstuk DI-A, biz. 8a en 9.
13 EFRO Verordening nr. 4254/88 van de Raad tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor
verordening nr. 2052/88 met betrekking tot het Europees fonds voor regionale ontwikkeling,
Pb. 31 december 1988, L 374/15.
14 Verordening nr. 1973/92 van de Raad van 21 mei 1992 inzake de oprichting van een
financieel instrument voor het milieu, Pb. 22 juli 1992, L 206/1.
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programma. Enerzijds wordt de oprichting van een informatiecentrum voor
grensoverschrijdende samenwerking beoogd en anderzijds het door middel
van seminars uitwisselen van ervaringen met euregionale samenwerking. 15
Uit het bovengenoemde overzicht leanworden afgeleid dat de belangstelling
voor institutionalisering van grensoverschrijdende samenwerking toeneemt.
In de nu volgende paragrafen zal op de ontwikkelingen ter zake in het
Belgisch-Nederlandse grensgebied worden ingegaan.

5

Informele samenwerking

Vanwege het ontbreken van de mogelijkbeid tot samenwerking op publiekrechtelijke grondslag is lange tijd uitsluitend samengewerkt zonder juridische
grondslag of op privaatrechtelijke grondslag. Hier staat allereerst de
informele samenwerking centraal.
Op het niveau van lokale en provinciale overheden kan een aantal
initiatieven tot informele samenwerking worden genoemd."
- Benelux-middenraad: binnen het Benelux-middengebied is sprake van
samenwerking tussen de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg
en de Belgische provincies Antwerpen en Limburg. Voor dit samenwerkingsverband is een gezamenlijk actieprogramma opgesteld.
- Grensregio Scheldemond: samenwerkingsverband tussen de Nederlandse
provincie Zeeland en enkele arrondissementen in de Belgische provincies
West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Binnen deze regio is onder andere
een project ontwikkeld ten behoeve van de aanpak van milieubelastende
effecten van aanwezige industrie en andere economische activiteiten."
- Overleg met betrekking tot de grenswaterproblematiek, onder andere
overleg op bestuurlijk niveau tussen de Nederlandse provincie NoordBrabant en de Belgische provincies Antwerpen en Limburg. Dit overleg
vindt plaats op twee niveaus, namelijk tussen de Noord-Brabantse
commissaris der koningin en de Belgische Gouvemeurs van de provincies
Antwerpen en Limburg en ten tweede op het niveau van de provinciebestureno Ook op ambtelijk niveau vindt twee maal per jaar overleg plaats in

15 E.L.H. de Wilde, a.w. Hoofdstuk rn-A, biz. 8b.
16 H.Ph.J.A.M. Hennekens (red.), a.w. Hoofdstuk Vlfl, biz. 3 e.v., evenals Rbb, a.w. 1993,
biz. 3 e.v.
17 M. V.M. Wijman, Grensoverschrijdende samenwerking en de Europese Gemeenschap, EGinformatiepunt 1991, biz. 52 e.v.

400

Sa~nwerhngsvonnen
het kader van de Belgisch- Nederlandse commissie voor de grensoverschrijdende onbevaarbare waterlopen."
- Ret werkoverleg van de Belgisch-Nederlandse Cornmissie voor de
grensoverschrijdende onbevaarbare waterlopen en de Benelux-werkgroep
grondwater zijn in 1994 vervangen door de Grensoverschrijdende
stroomgebiedcomite's, Ret is de bedoeling dat deze samenwerking het gehele
terrein van de waterhuishouding binnen de begrenzing van stroomgebieden

omvat."
Informele samenwerking komt op grote schaal voor. Ook naast de drie
genoemde vaste overlegstructuren vindt informele samenwerking plaats.
Daarbij moet worden gedacht aan overleg, consultatie en informatieuitwisseling, onder andere voortvloeiend uit internationale en supranationale
verplichtingen. In de voorgaande hoofdstukken zijn enkele voorbeelden
aan de orde gekomen. In de eerste plaats kan worden verwezen naar de
in hoofdstuk 6 behandelde EG-richtlijnen waarin overlegverplichtingen zijn
opgenomen. In hoofdstuk 7 is een aantal Benelux-beschikkingen aan de
orde geweest op basis waarvan overleg- en informatieverplichtingen tussen
bestuursorganen gelden. Tenslotte zijn ook verplichtingen tot informatieverschaffmg, consultatie en overleg opgenomen in het verdrag van Espoo.
De werking van dit verdrag is echter beperkt tot rnilieu-effectrapportage
(zie hoofdstuk 9).
De informele samenwerking kan varieren van samenwerking op ad hoc-basis
tot structurele overleggroepen. De informele samenwerking neemt in het
Belgisch- Nederlandse grensgebied een belangrijke plaats in. Op het terrein
van samenwerking bij bescherrniog en beheer van grensoverschrijdende
watersystemen spelen enkele overlegstructuren een rol. Hierin kan bet beleid
worden afgestemd en informatie worden uitgewisseld. Een nadeel van deze
overlegstructuren is dat zelfstandige bevoegdheidsuitoefening door deze
informele overleggroepen niet mogelijk is. In het navolgende wordt hier
verder op ingegaan.

18 Zie hierover: Belgisch-Nederlandse Commissie voor de grensoverschrijdende onbevaarbare
wateriopenenBenelux-werkgroep grondwater, Grensoverschrijdendestroomgebiedcomite' s.
Voorstel voor een organisatiestructuur met betrekking tot een overleg over grensoverschrijdende stroomgebieden tussen Belgie en Nederland, juli 1993.
19 De eerste twee stroomgebiedcomite's zijn op 26 mei 1994 officieel geinstalleerd. het gaat
om de comites voor de Dommel en Mark-Kleine AalMolenbeek. Zie hierover Brabant,
beleid en milieu, juli/augustus 1994, bIz. 1 tim 2.
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6

Privaatrechtelijke grensoverschrijdendesamenwerking

Samenwerking op privaatrechtelijke grondslag komen we in het BelgischNederlandse grensgebied eigenlijk niet tegen. Dit is anders in grensgebied
met Duitsland waar reeds vanaf het midden van de jaren zestig door lagere
overheden en soms ook door privaatrechtelijke organisaties als de kamers
van koophandel aan weerszijden van de grens wordt samengewerkt ter
behartiging van openbare belangen." Daarbij doel ik op de Eems-Dollard-

regie."
Naast het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon is
samenwerking op privaatrechtelijke grondslag ook denkbaar door middel
van het afsluiten van overeenkomsten." Seerden noemt als voorbeeld van
een privaatrechtelijke overeenkomst de beheersovereenkomst voor een
grensoverschrijdend natuurgebied." Daarbij gaat het om gebieden die in
het kader van de Benelux-overeenkomst inzake natuur- en landschapsbescherming kunnen worden aangewezen. Tot nu toe is slechts een
gebiedsaanwijzing in voorbereiding. De grensoverschrijdende beheersovereenkomsten zijn dan ook nog niet afgesloten.
Aan privaatrechtelijke samenwerking kleven nadelen. Privaatrecht is meer
toegesneden op de verhouding tussen burgers onderling en is daarom niet
zonder meer geschikt om de verhouding tussen overheid en burgers (en
bestuursorganen onderling) te regelen." Zo is de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden, zoals die in de voorgaande hoofdstukken in het
kader van bescherming en beheer van grensoverschrijdende watersystemen
de revue zijn gepasseerd, door privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden
onmogelijk. Bovendien nemen de in hoofdstuk 3 van deze studie centraal
gestelde democratische en rechtsstatelijke waarborgen, zoals openbaarheid,
inspraak en rechtsbescherming bij privaatrechtelijke samenwerkingsvormen
(evenals bij informele samenwerking) een ondergeschikte plaats in.
Vanwege de genoemde redenen zal men bij samenwerking ten aanzien
van bescherming en beheer van grensoverschrijdende watersystemen mijns

20
21

Zie voor een overzicht: M.V.M. Wijman, a.w. 1991, biz. 23 e.v.
Aan Nederlandse zijde is een stichting naar Nederlands recht opgericht, aan Duitse zijde
naar Duits reeht een Eingetragenen Verein. Beide vormen slechts organisatorisch een geheel.
Zie: C.P.I. Goorden, A.A. Freriks, a.w. 1991, biz. 447.
22 Ministerie van Binnenlandse Zaken, a.w. 1992, biz. 11.
23 R. Seerden, Samenhang over de grenzen heen: grensoverscbrijdendesamenwerlcingwettelijke
regelingen in het bijwnder de gemeentelijke bevoegdheden, TBP 1989, nr. 7, biz. 500.
24 E.L.H. de Wilde, a.w. Hoofdstuk III-A, biz. 4.
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inziens al snel terechtkomen bij samenwerking op publiekrechtelijke
grondslag. Deze vormen van samenwerking staan centraal in de volgende
paragraaf.

7

Publiekrechtelijkegrensoverschrijdendesamenwerking

7.1

Ontwikkelingen in de richting van samenwerking oppubliekrechtelijke gronds/ag

In de voorgaande paragrafen is ingegaan op informele en privaatrechtelijke
vormen van samenwerking. Daarbij is geconstateerd dat aan beide vormen
nadelen kleven. Deze nadelen hebben er ook toe geleid dat beleidsterreinen
als het milieubeleid weinig aandacht hebben gekregen, doordat samenwerkingsverbandennietkonden beschikken overpubliekrechtelijke bevoegdheden. De behoefte aan een publiekrechtelijke basis voor samenwerking deed
zich daarom steeds meer gevoelen. Vragen als: welke publiekrechtelijke
bevoegdheden kunnen in de samenwerking worden ingebracht, hoe moet
de financiele kant van de samenwerking worden geregeld, kan een vorm
worden gevonden voor de democratische controle door vertegenwoordigende
organen en burgers en is de openbaarheid van het gezamenlijk bestuur
voldoende gewaarborgd, kunnen beter worden beantwoord indien een
publiekrechtelijke basis voor samenwerking aanwezig is. 25
Vanaf het midden van de jaren zestig is getracht deze publiekrechtelijke
grondslag te creeren. Als eerste resultaat van deze inspanningen is in het
voorgaande gewezen op de Europese kaderovereenkomst. De aandacht is
echter vooral sinds het midden van de jaren tachtig aanzienlijk toegenomen.
In Benelux-verband is in 1986 een verdrag opgesteld waarin een aantal
vormen van samenwerking op publiekrechtelijke grondslag wordt geregeld.
De samenwerkingsvormen zijn sterk geent op bestaande samenwerkingsmogelijkheden in de wetgeving van de Benelux-landen, Om deze reden zal
eerst deze nationale wetgeving (met uitzondering van Luxemburg) aan de
orde komen. Vervolgens zal de Benelux-overeenkomst worden behandeld.

25

Zie de toespraak van staatssecretaris De Graaff-Nauta, a.w. 1987, C.PJ. Goorden, A.A.
Freriks, a.w. 1991, blz. 442.
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7.2

Samenwerking op publiekrechtelijke grondslag tussen overheden
in Belgie

7.2.1

Plaatsbepaling

Zoals in paragraaf 7.3.1 nog zal blijken heeft de samenwerking tussen
decentrale overheden, voor zover het provincies en gemeenten betreft, in
Nederland een directe relatie met discussies omtrent de inrichting van het
binnenlands bestuur. In Belgie heeft ook een discussie over de inrichting
van het binnenlands bestuur plaatsgevonden, maar deze betrof niet zozeer
de positie van decentrale overheden. De discussie heeft zich toegespitst
op de verde ling van bevoegdheden tussen de nationale (nu: federale)
overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen." Toch is het niet zo dat
in Belgie geen aandacht bestaat voor samenwerking tussen decentrale
overheden. In de (Grond)wet worden de randvoorwaarden daarvoor aangegeyen.
De basis voor samenwerking tussen gemeenten en provincies moet in Belgie
ingevolge art. 162 Grondwet in een wet worden verankerd. De wettelijke
basis voor samenwerking tussen gemeenten is neergelegd in de huidige Wet
betreffende de intercommunales die dateert uit 1986.27 Op basis van de
eerste Wet betreffende de intercommunales uit 1922 was met name in de
jaren zestig een groot aantal intercommunales ontstaan. In de toepassing
van de wet kwamen enkele tekortkomingen aan het licht. In de herziene
Wet betreffende de intercommunales zijn dan ook verscheidene wijzigingen
doorgevoerd om de geconstateerde knelpunten op te lossen. Het betreft
voorzieningen om het democratisch gehalte te vergroten van de samenwerkingsverbanden (verschillende voorzieningen in de wet verschaffen aan
de gemeente meer greep op de samenwerking"), het verlichten van het
toezicht en een grotere doorzichtigheid.
In tegenstelling tot de samenwerking tussen gemeenten bevat de
Belgische wetgeving geen expliciete basis voor samenwerking tussen
provincies. Zij kunnen echter wel een rol spelen bij samenwerking tussen
gemeenten. In het onderstaande kom ik daarop terug.

26

A.F. Peereboom Voller, Ook Belgic:studeert op samenwerking gemeenten, De Nederlandse
Gemeente 1985, Dr. 24, biz. 464. Zie over de staatshervorming hoofdstuk 4 van dit
onderzoek.
27 Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, B.S. 26 juni 1986.
28 Zie voor de op dit punt in de wet opgenomen voorzieningen: art. 8, 11, 17 en 19.
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Vanuit het perspectief van het waterbeheer kan hier nog worden gewezen
op de samenwerking tussen polders en tussen wateringen. Zowel polders
als wateringen kunnen door de Vlaamse regering worden bevolen een
vereniging te vormen met het oog op hun gemeenschappelijke verdediging
of voor de uitvoering van werken waarbij zij een gezamenlijk belang
hebben. De samenwerkingsmogelijkheden zijn in de praktijk betekenisloos
gebleven." In het navolgende zal dan ook uitsluitend dieper worden
ingegaan op de samenwerkingsmogelijkbeden op basis van de Wet
betreffende de intercommunales.
7.2.2

Samenwerking tussen gemeenten op basis van de Wet betreffende
de intercommunales

Een intercommunale kan worden gedefmieerd als:
'een door het publiekrecht geregelde samenwerkingsstructuur
tussen twee of
meer gemeenten die over de rechtspersoonlijkheid
beschikt en die opgericht
en bestuurd wordt op grond van statuten die op vrijwillige basis tussen de
betrokken deelgenoten wordt overeengekomen ter behartiging van aangelegenheden van gemeentelijk belang .' 30

Hoewel de intercommunale blijkens deze omschrijving een samenwerkingsverband tussen gemeenten betreft, gaat de betekenis hiervan niet zover dat
wordt uitgesloten dat andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
rechtspersonen kunnen deelnemen. De wet voorziet in artikel 2 zelfs
uitdrukkelijk in deze mogelijkheid.
Intercommunaleswaaraanuitsluitendpubliekrechtelijkerechtspersonen
deelnemen worden wel zuivere intercommunales genoemd. Als daarnaast
privaatrechtelijke rechtspersonen deelnemen, wordt dit aangeduid als een
gemengde intercommunale.
Dujardin e.a merken op dat de intercommunales in de eerste plaats
bedoeld zijn voor intergemeentelijke samenwerking en 'slechts kunnen
bestaan en blijven bestaan wanneer er tenminste twee gemeenten aangesloten
zijn en blijven. '31 Publiekrechtelijke rechtspersonen, waarvan een bestuurs-

29
30
31

Zie: R. Seerden, a.w. 1993. biz. 140.
R. Maes e.a .• De intercommunales, Brugge 1992. biz. 13.
J. Dujardin, W. Somers. L. van Summeren, J. Debyser, Praktisch handboek voor
gemeenterecht, derde herziene editie, Brugge 1991. biz. 293. Aanwijzingen voor bet gegeven
dat steeds gemeenten bij de intercommunale samenwerking betrokken moeten zijn kunnen
tevens op andere plaatsen in de wet worden aangetroffen, bijv. in art. 11.
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orgaan het goedkeurings- of vernietigingstoezicht uitoefent, worden echter
van deelname uitgesloten (het gaat hierbij om de Gewestelijke overheid).
Deze uitzonderiogsbepaling beoogt belangenverstrengeling te voorkomen."
Op grond van artikel 1 van de wet worden intercommunales opgericht 'met
welbepaalde oogmerken van gemeentelijk belang'. Wat van gemeentelijk
belang moet worden geacht is in eerste instantie aan de beoordeling van
gemeenten zelf overgelaten, onder controle van het toezichthoudende orgaan.
Ret kan echter zijn dat een hogere regelgever een bepaalde materie
uitdrukkelijk aan de bevoegdheid van de gemeente heeft onttrokken."
De omschrijving 'gemeentelijk belang' betekent niet dat ook slechts
een belang kan worden behartigd. Ook behartiging van een combinatie van
gemeentelijke belangen is mogelijk.
Mast e.a. hebben erop gewezen dat ten aanzien van de door intercommunales verrichte taken een ontwikkeling te zien is. Steeds vaker gaat het om
samenwerking ter behartiging van regionale belangen, waarbij sprake kan
zijn van samenwerking tussen provincies en gemeenten." De deelname
van andere publiekrechtelijke rechtspersonen moet verenigbaar zijn met
hun eigen terrein van bevoegdheden. Er moet ook sprake zijn van een belang
om deel te nemen aan de intercommunale samenwerking en de mogelijkheid
om een reele bijdrage te leveren aan de realisering van de doelstellingen
van de intercommunale."
Hoewel de intercommunales blijkens artikel 3 van de wet worden
aangemerkt als publiekrechtelijke rechtspersonen, nemen zij de vonn aan
van privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden. De wet voorziet in drie
mogelijkheden: de naamloze vennootschap, de cooperatieve vennootschap
ofwel de vereniging zonder winstoogmerk (met name gehanteerd bij
samenwerking op cultureel gebied). 36 De op deze rechtsfiguren betrekking
hebbende wetgeving is van toepassing voor zover in de statu ten van de

32 R. Maes e.a., a.w. 1992, biz. 282.
33 J. Vanhaeverbeek, Les intercommunales, Chapter II Les aspects juridique, La nouvelle
legislation nationale et regionale, in: E. Cerexhe, A. Cools, X. Degrange, M. Dumont,
B. Jurion, P. Orianne, J. Vanhaeverbeek, Les intercommunales, Acte du colloque de 18
novembre 1988, Namur 1989, biz. 55.
34 A. Mast, A. Alen en J. Dujardin, Overzicht van het Belgiscb administratief recht, Brussel
1986, biz. 354.
35 R. Maes e.a., a.w. 1992, biz. 277.
36 Zie: L. Vanhaeverbeek, a.w. 1989, biz. 59.
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intercommunale niet anders is bepaald in verband met het bijzondere
karakter van de intercommunale samenwerking.
Seerden en Hertoghs wijzen erop dat de Wet betreffende de intercommunales, in tegenstelling tot de Nederlandse Wet gemeenschappelijke regelingen
niet op publiekrechtelijke samenwerking, zoals de overdracht van
bevoegdheden op het terrein van ruimtelijke ordening en milieu betrekking
heeft, maar privaatrechtelijke samenwerking regelt in het kader van bepaalde
verzorgende taken. 37 Mast e.a. stellen dat gemeenten bij onderling akkoord
aan een intercommunale vereniging geen bevoegdheden kunnen opdragen
welke de wet aan gemeentelijke organen toekent. De opvatting overheerst
dat intercommunales niet als intercommunale macht kunnen optreden, tenzij
de wetgever daar in bijzondere gevallen een basis voor creeert."
In de tekst van de Bijzondere wet tot hervorming van de staatsinstellingen
wordt aan Gewesten de bevoegdheid toegekend tot vaststelling van het
ambtsgebied van intercommunales." Deze vaststelling impliceert niet het
bepalen van het gebied waarbinnen gemeenten zich al dan niet kunnen
verenigen." De begrenzing van het werkgebied van een intercommunale
is overgelaten aan de gemeenten zelf. Zij zijn primair verantwoordelijk
voor doelmatige indeling van werkgebieden. Deelname van een gemeente
aan een intercommunale kan ook niet worden opgelegd. WeI kan indirecte
druk worden uitgeoefend door onthouding van goedkeuring aan intercommunales, of het afbankeIijk stellen van toelagen van deelname van een bepaalde
gemeente." Het van bovenaf opleggen van de begrenzing van het
ambtsgebied van een intercommunale wordt gezien als strijdig met de
Grondwet waarin het recht voor gemeenten is opgenomen om zich al dan
niet te verenigen. De bevoegdheid van de Gewesten om het ambtsgebied
vast te stellen moet dan ook meer worden gezien als een soort registratie
van de wijze waarop gemeenten willen samenwerken."
Zoals in de volgende deelparagraaf duidelijk zal worden verschilt de
Nederlandse samenwerkingsregeling aanmerkelijk van de Belgische regeling.

37

R. Seerden, M. Hertoghs, Belgiseh-Nederlandsesamenwerking gedecentraliseerd, Maastricht
1993, biz. 52.
38 A. Mast, A. Alen, J. Dujardin, a.w. 1986, biz. 353 tIm 154.
39 Art. 6, § 1, vm, 1° Bijzondere wet. Zie over deze wet uitgebreid hoofdstuk 4.
40 Anders dan de Nederlandse samenwerldngsgebieden. Zie daarover verderop indithoofdstuk.
41 R. Maes e.a., a.w. 1992, biz. 273.
42 J. Dujardin, W. Somers, L. van Summeren, J. Debyser, a.w. 1991, biz. 297.

407

Hoofdstuk 10

Of dit verschil een belemmering vormt voor grensoverschrijdende
samenwerking zal blijken in paragraaf 7.4.

7.3

Samenwerking op publiekrechtelijke grondslag tussen overheden
in Nederland

7.3.1

Plaatsbepaling

Anders dan in Belgie heeft in Nederland de rol van provincies en gemeenten
in het binnenlands bestuur veel aandacht gekregen. De positie van provincies
en gemeenten is daarbij met name geplaatst in het perspectief van de
noodzaak om ontwikkelingen op regionaal niveau het hoofd te bieden. In
hoofdzaak kunnen in deze discussie twee richtingen worden aangegeven.
Aan de ene kant de richting die de opvatting vertegenwoordigt dat in het
licht van de regionale ontwikkelingen verbetering van het voorhanden zijnde
samenwerkingsinstrumentarium zou moeten plaatsvinden en aan de andere
kant de richting die een ingreep in de bestuurlijke taakverdeling en gebiedsomschrijving van provincies en gemeenten voorstaat. 43 Sinds de 'Nota
organisatie binnenlands bestuur' ligt de nadruk bij de oplossing van regionale
problemen op samenwerking tussen gemeenten." De provincie speelt een
stroomlijnende, toezichthoudende en conflictbeslechtende rol ten opzichte
van intergemeentelijke samenwerking. Daarnaast hebben provincies ook
een 'eigen' rol. Veel taken die aan provincies zijn opgedragen, of die ze
op eigen initiatief op zich hebben genomen, worden uitgevoerd op regionale
schaal of hebben tevens effect op die schaal. Zo zijn de taken op het gebied
van milieu en ruimtelijke ordening inveel gevallen duidelijk bovengemeentelijk van aard. Een scheiding tussen wat tot de taak van gemeenten of een
intergemeentelijk samenwerkingsverband enerzijds en tot de taak van de
provincie anderzijds behoort, is echter niet steeds duidelijk te maken. In
die gevallen is dan ook sprake van een gedeelde bevoegdheid.
Begin negentiger jaren is, onder druk van de specifieke problemen in
grootstedelijke gebieden, deels het standpunt verlaten waarin samenwerking
tussen gemeenten als de oplossingsrichting voor regionale problemen wordt
beschouwd. Voor een aantal grootstedelijke gebieden is inmiddels in de
Kaderwet bestuur in verandering een verplichting tot het totstandbrengen
van regionaal bestuur opgenomen." Vooralsnog heeft deze ontwikkeling
43
44
45
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Zie: H.Ph.J.A.M. Hennekens (red.), a.w. Hoofdstuk II A Geschiedenis van de intergemeentelijke samenwerking, biz. 87.
Nota organisatie binnen1ands bestuur, Kamerstukken II, 1982/83, 17 944, nr. 2.
Zie over de wet hoofdstuk 4 van dit onderzoek.
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nog weinig consequenties voor het Belgisch-Nederlandse grensgebied, waar
dit onderzoek zich op concentreert. Of dit in de toekomst zo zal blijven
is vooralsnog onduidelijk.
Uit de plaatsbepaling blijkt een groot verschil in de achtergronden bij
Nederlandse en Belgische samenwerkingsmogelijkheden tussen decentrale
overheden. Grote verschillen zijn ook aanwezig in de mogelijke samenwerkingsvormen. In de volgende deelparagraaf komen de samenwerkingsmogelijkheden op basis van de Nederlandse Wet gemeenschappelijke regelingen
(W gr) aan de orde. De wet biedt niet aIleen een grondslag voor samenwerking tussen gemeenten, maar ook voor samenwerking tussen provincies
onderling, tussen waterschappen onderling, tussen gemeenten en provincies,
tussen gemeenten en waterschappen, tussen provincies, gemeenten en
waterschappen en tenslotte tussen provincies en waterschappen. Daarnaast
wordt in de wet de mogelijkheid geopend tot deelname door andere openbare
lichamen en rechtspersonen aan de samenwerking. Uit deze opsomming
blijkt dat de wet een vee I bredere werking heeft dan de Belgische Wet
betreffende de intercommunales.
Als samenwerkingsvorm op publiekrechtelijke grondslag tussen
Nederlandse decentrale overheden zal naast de gemeenschappelijke
regelingen tevens worden ingegaan op de waterakkoorden op basis van de
Wet op de waterhuishouding.

7.3.2

Samenwerking op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Evenals in Belgie het geval was bij de Wetbetreffendede intercommunales,
kwamen ook in Nederland bij de toepassing van de eerste Wgr enkele
tekortkomingen aan het licht. Deze heeft men in de huidige wet willen
oplossen. Allereerst wilde men ordening aanbrengen in het woud van
samenwerkingsverbanden dat was ontstaan. Deze ordening vindt plaats door
bundeling en integratie van gemeenschappelijke regelingen binnen de
zogenaamde samenwerkingsgebieden. Daarnaast zijn in de wet voorzieningen
opgenomen om de bestuurlijke en financiele banden tussen samenwerkingsverband en deelnemers strakker aan te halen. Ten derde is getracht meer
openheid en openbaarheid te bevorderen. Tenslotte diende de slagvaardigheid
te worden bevorderd en moesten impasses bij intergemeentelijke samenwerking kunnen worden doorbroken. Om deze redenen is aan de provincies
een conflictbeslechtende rol toegekend."

46

Een uitgebreide beschrijving van de doelstellingen die ten grondslag Jiggen aan de Wet
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Het hoofddoel van de huidige Wgr is de oplossing van de regionale
problematiek, met een accent op gemeentelijke taken daarbij. 47 Deze
regionale problemen kunnen in twee categorieen worden ingedeeld. In de
eerste plaats kunnen draagvlakproblemen worden genoemd. Daarbij gaat
het om de vraag of sprake is van een voldoende draagvlak voor de
vervulling van een bepaalde taak. Vaak betreft het problemen die gemeenten
gezamenlijk hebben, bijvoorbeeld de instandhouding van voorzieningen
die fmancieel alleen kunnen worden gedragen door gemeenten gezamenlijk.
In die gevallen zal dan ook vrij snel overeenstemming bestaan over
samenwerking. Anders ligt het bij regionale sturingsaangelegenheden waarbij
belangen moeten worden afgewogen voor de regio als geheel. Het is daarbij
niet uitgesloten dat belangen van gemeenten tegenstrijdig zijn. De wet
functioneert eigenlijk aIleen goed bij de oplossing van draagvlakproble-

men."
Een belangrijke bepaling in de Wgr is art. 2, eerste lid. Op basis van dit
artikel moeten door provinciale staten samenwerkingsgebieden worden
vastgesteld. In beginsel moet aan de indeling in samenwerkingsgebieden
bij totstandkoming van gemeenschappelijke regelingen de hand worden
gehouden. Het is aIleen mogelijk om van de indeling in samenwerkingsgebieden af te wijken indien dit vanwege de aard van het te behartigen belang
of de te behartigen belangen, of in verband met de schaal waarop deze
belangen behartigd moeten worden, bijzonder aangewezen is. Uit deze
bepaling blijkt een duidelijk verschil met Belgie waar het aan gemeenten
zelf is overgelaten om te bepalen met welke gemeenten tot samenwerking
wordt gekomen.
Samenwerking in het kader van de Wgr vindt in beginsel plaats op basis
van vrijwilligheid. Er bestaat echter een aantal uitzonderingen op dit
uitgangspunt. In de eerste plaats kan de provincie tot samenwerking

gemeenschappelijke regelingen is opgenomen in: H.Ph.J.A.M. Hennekens (red.), a.w.
Hoofdstuk II C DoelsteUingen, middelen en instrumenten, biz. 121 tim 136.
47 De Rbb omschrijft regionale bestuursproblematiek als het ontbreken van een geschikt
bestuurlijk kader voor de behoeften en ontwikkelingen op het regionale niveau. Dit is het
niveau dat de grenzen van gemeenten te buiten gaat en waar een andere overheid (provincie,
rijk, waterschap of ander publiekrechtelijk lichaam) geen of onvoldoende bestuurlijke
mogeJijkbeden heeft. Zie: Rbb, Advies over de evaluatie van de Wet gemeenschappelijke
regelingen, 's-Gravenhage 1991, biz. 3 (achtergrondnota).
48 Zie hierover onder andere: Rbb, Wgr-werk-in-uirvoering, advies over de uitvoering van
de Wet gemeenschappeJijke regelingen, 's Gravenhage 1986, biz. 6 (achtergrondnota) en
Rbb, a.w. 1991, biz. 3.

410

Samenwerkingsvormen
verplichten wanneer een zwaarwegend openbaar belang dit vereist (art.
99 Wgr). Hieraan moet een aanwijzing door provinciale staten voorafgaan
van de gemeenten die moeten samenwerken. Belangrijk is dat zowel
samenwerking inzake autonome- als medebewindstaken kan worden
opgelegd. De rijksoverheid kan provincies uitnodigen om van de opleggingsbevoegdheid gebruik te maken, en kan bij weigering desnoods zelf daartoe
overgaan (art. 100 Wgr).49 Verder worden impasses in de samenwerking
ondervangen door geschillenbeslechting door gedeputeerde staten.
De wet bevat vier vormen van samenwerking op publiekrechtelijke
grondslag." Inhet licht van grensoverschrijdende samenwerking zijndeze
van belang aangezien onder andere de Wgr model heeft gestaan voor de
Benelux -overeenkomst die in het navolgende nader aan de orde zal komen.
De samenwerkingsvormen varieren naar juridische status.
De samenwerkingsvorm met de meest vergaande juridische consequenties,
is samenwerking binnen het kader van een openbaar lichaam. Hierbij is
sprake van een lichaam dat in het bezit is van rechtspersoonlijkheid, dat
zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer kan deelnemen en waaraan bevoegdheden tot regeling en bestuur kunnen worden overgedragen. Door
middel van deze bevoegdheden tot regeling en bestuur kunnen burgers
bindende besluiten worden genomen. Een openbaar lichaam bestaat in ieder
geval uit een algemeen bestuur een dagelijks bestuur en een voorzitter.
Het is niet steeds noodzakelijk dat voor samenwerking het instellen van
een openbaar lichaam als wenselijk wordt ervaren. Dan kan ook voor een
minder vergaande vorm van samenwerking worden gekozen, zoaIs een
gemeenschappelijk orgaan. Ben gemeenschappelijk orgaan heeft in de eerste
plaats de functie van een geinstitutionaliseerd overlegkader. Ook aan een
gemeenschappelijk orgaan kunnen echter bevoegdheden worden overgedragen, maar er kan geen sprake zijn van burgers bindende besluitvorming.
AIleen de deelnemers aan het gemeenschappelijk orgaan kunnen door
besluiten worden gebonden. Ook de organisatorische kant is minder

49

50

De regeling ten aanzien van de verplichte samenwerking is aanmerkelijk aangescherpt in
de Wet van 21 april 1994, Stb. 399, houdende wijziging van de Wgr in verband met
aanpassing en uitbreiding van de bepaJingen inzake verplichte samenwerking. Op basis van
deze herziening kan niet aIleen oplegging en in de plaats stelling van de samenwerking op
zich, maar ook van de uitvoering van bepaalde taken plaatsvinden. De herziening van de
Wgr is op 1 juli 1994 in werking getreden (zie Stb. 4(0)
Zie over de behandelde samenwerkingsvormen: H.Ph.J.A.M. Hennekens (red.), a.w.
Hoofdstuk II 8-3 en 4, Plaats en karakter van de Wgr, blz. 107 tim 108.
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uitvoerig geregeld dan die van een openbaar lichaam. In tegenstelling tot
een openbaar lichaam kent een gemeenschappelijk orgaan geen dagelijks
bestuur.
De derde samenwerkingsvorm is van een andere aard dan de twee
hierboven genoemde. Het betreft de zogenaamde centnungemeente-constructie. Hierbij worden bevoegdheden door bestuursorganen of ambtenaren van
een der deelnemende gemeenten uitgeoefend namens de overige deelnemers.
Anders dan bij het openbaar lichaam en het gemeenschappelijk orgaan het
geval is, heeft de centrumgemeente-constructie specifiek betrekking op de
verhouding tussen gemeenten onderling.
De laatste vorm van samenwerking is een rest-categorie. Deze omvat
de gemeenschappelijke regelingen zonder meer. Er is hierbij geen sprake
van overdracht van taken en bevoegdheden. Het gaat enkel om het
vastleggen van afspraken.
Voor aIle vormen van samenwerking geldt een verplichting tot bekendmaking, hetgeen uit oogpunt van openbaarheid van groot belang is. Bij de
grensoverschrijdende samenwerking op publiekrechtelijke grondslag wordt
op dit onderwerp nog teruggekomen.

7.3.3

Samettwerking oppubliekrechtelijke grondslag in het waterbeheer:
waterakkoorden.

Een bijzondere wettelijke regeling van samenwerking tussen overheden
op publiekrechtelijke grondslag betreft de regeling met betrekking tot
waterakkoorden in de artikelen 17 tot en met 23 van de Wet op de
waterhuishouding (WWh).51Het eerste lid van art. 17 bepaalt omtrent het
afsluiten van een waterakkoord het volgende:
, Een kwantiteitsbeheerder die water afvoert naar of aanvoert uit oppervlaktewateren in beheer bij een andere kwantiteitsbeheerder zijn in daartoe aan te
wijzen gevallen verplicht gezamenlijk een waterakkoord vast te stellen. ( ... )
Indien een kwantiteitsbeheerder niet tevens kwaliteitsbeheerder is, neemt ook
de kwaliteitsbeheerder aan het waterakkoord dee!. 'S2

51 Wet van 14 juni 1989, Stb. 285, houdende regelen inzake de waterhuishouding.
52 Andere waterstaatkundige beheerders kunnen worden uitgenodigd om aan het waterakkoord
deel te nemen. Het betreft hier veelal vaarweg- en havenbeheerders, die voor dit onderzoek
minder van belang zijn.
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De wet geeft daarmee een duidelijke omschrijving van de partijen bij een
akkoord. In de Derde nota waterhuishouding wordt een suggestie gedaan
om de kring van deelnemers wat ruimer te definieren. Het kan immers nuttig
zijn om ook bestuursorganen die niet direct een waterstaatkundige taak
vervullen aan het akkoord te laten deelnemen. Hierbij kan worden gedacht
aan gemeenten in hun hoedanigheid van rioleringsbeheerder en provincies
in het kader van hun algemene verantwoordelijkheid voor de regionale
wateren zoals deze uit de Wwh, maar ook uit wetten als de Wvo en de
Grondwaterwet, blijkt. De verbreding is volgens de Derde nota waterhuishouding nodig ten behoeve van de vormgeving van integraal waterbeheer.
Hierbij wordt met name gedoeld op de samenhangen tussen kwantiteit,
kwaliteit, grondwater en infrastructuur. Daamaast zouden ook instanties
op aanpalende beleidsterreinen tot deelname aan het akkoord moeten kunnen
overgaan." Dit gaat dan in de richting van een integraal beleidsakkoord. 54
De wet bepaalt in artikel 17, tweede lid dat bepalingen moeten worden
opgenomen over de wijze waarop beheerders de af- en aanvoer van water
ten opzichte van elkaar in het belang van de waterhuishouding regelen.
Havekes en Heldens wijzen er echter op dat uit de wetsgeschiedenis blijkt
dat de inhoud bijna onbegrensd is. Dit betekent niet dat helemaal geen
beperkingen gelden. Zo wordt in het tweede lid van artikel 17 aangegeven
dat met beheersplannen rekening moet worden gehouden." Ook kunnen
aspecten die reeds zijn geregeld in de Grondwaterwet of de Wet verontreiniging opperv laktewateren geen onderwerp van het waterakkoord zijn. 56
Blijkens de memorie van toelichting bij de Wwh moeten waterakkoorden
worden aangemerkt als publiekrechtelijke overeenkomsten. Hierbij wordt
gewezen op het belang van de naleving van deze overeenkomsten, niet alleen
voor partijen maar ook voor derde-belanghebbenden." Wat betreft de
deelnemers bevat de wet een geschillenregeling bij conflicten over de niet-

53
54
55

56
57

Derde nota waterhuishouding, Kamerstukken Il, 1988/89, 21 250, nrs. 1 en 2, blz. 253
tim 254.
Zie hierover: A. van Hall, Waterbeheer: via een dynamisch proces naar de volgende eeuw,
Agrarisch recht 1989, nr. 8/9, biz. 377.
De verplichting tot rekening houden met beheersplannen betekent niet dat deze dwingend
in acht moeten worden genomen. Gemotiveerde afwijking is mogelijk. Zie hierover H.I .M.
Havekes, W.G.M. Heldens, De Wet op de waterhuishouding, lntegraal waterbeheer in
juridisch perspectief, Lelystad 1990, biz. 171tim 172. Zie over beheersplannen op hetterrein
van de waterhuishouding ook paragraaf 5.2.1 en 5.2.2 van hoofdstuk 5.
Zie hierover: H.l.M. Havekes, W.G.M. Heldens, a.w. 1990, blz. 116 tIm 117.
H.I.M. Havekes, W.G.M. Heldens, a.w. 1990, biz. 117 tIm 118.
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naleving van het waterakkoord. De conflictbeslechting in deze gevallen
is opgedragen aan de Afdeling bestuursrechtspraak. S8
Voor derden staat beroep open tegen een waterakkoord. Wanneer
anderen dan rijk of provincie deelnemen aan een waterakkoord kan door
belanghebbenden beroep worden ingesteld bij gedeputeerde staten. S9 Tegen
de beslissing van gedeputeerde staten kan beroep op de rechtbank en
vervolgens hoger beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak worden
ingesteld"
Hoewel de verplichting tot samenwerking op basis van de Wwh uitsluitend
geldt in aan te wijzen gevallen, staat dit niet in de weg aan samenwerking
op vrijwillige basis onder (eveneens vrijwillige) toepassing van de wettelijke
bepalingen. Tegen de achtergrond van de bepalingen over waterakkoorden
zal de samenwerking dan slechts een onderdeel omvatten van het grotere
geheel van maatregelen dat in het kader van bescherming en beheer van
watersystemen kan worden genomen. Een ruimere kring van belanghebbenden, zoals dat ook in de Derde nota waterhuishouding is aanbevolen, kan
een bredere belangenafweging verzekeren. Vrijwillige samenwerking door
middel van het opstellen van een waterakkoord heefi, vanwege een aantal
waarborgen die in de wet zijn opgenomen rondom openbaarheid en positie
van belanghebbenden, de voorkeur boven het afsluiten van een bestuursovereenkomst hetgeen in die gevallen wellicht ook een mogelijkbeid is.
Vrijwillige samenwerking in het kader van het met waarborgen omklede
waterakkoord zou ook als voorbeeld kunnen dienen voor grensoverschrijdende samenwerking.
7.4

Benelux-overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking
tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten

7.4.1

Achtergronden en uitgangspunten

De in paragraaf 4.1 van dit hoofdstuk besproken Europese kaderovereenkomst kreeg een vervolg op 10 november 1982 toen in Benelux-verband
werd besloten tot het opstellen van een verdrag inzake samenwerking tussen

58 Art. 52 Wwh. Met uitzondering van geschillen als hedoeld in art. 112 Gw.
59 Art. 43 Wwh. Wanneer gedeputeerde staten van meer dan een provincie van het beroep
zouden moeten kennisnemen, worden door provinciale staten van de betrokken provincies
gedeputeerde staten van een der provincies als beroepsinstanties aan gewezen. Voor het
belanghebbende-begrip wordt verwezen naar art. 1:2 Awb.
60 Art. 8: I Awb jo. art. 37 Wet op de Raad van State.
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lagere overheden in de grensgebieden. Dit heeft geleid tot de totstandkoming
vande 'Benelux-overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking
tussen samenwerkingsverbanden of autoriteiten' , die op 12 september 1986
te Brussel door de samenwerkende landen is ondertekend. Na de totstandkoming van deze overeenkomst heeft het nog bijna vijf jaar geduurd tot de
overeenkomst uiteindelijk in werking kon treden. Zoals hierboven reeds
is vermeld, yond deze inwerkingtreding plaats op 1 april 1991.61 De
oorzaak van deze vertraging was hoofdzakelijk gelegen in de constitutionele
bezwaren die aanvankelijk aan Belgische zijde tegen twee van de in de overeenkomst opgenomen samenwerkingsvormen bestonden. Deze zullen bij
de behandeling van de betreffende vormen van sarnenwerking nog aan de
orde komen.
Met de inwerkingtreding van de Benelux-overeenkomst is een kader voor
samenwerking op publiekrechtelijke grondslag tussen decentrale overheden
uit de Benelux-landen tot stand gekomen.
Aan de overeenkomst liggen twee belangrijke uitgangspunten ten
grondslag. In de eerste plaats heeft de samenwerking een vrijwillig karakter.
Dit geldt zowel voor het aangaan van de samenwerking als voor de vorm
van de samenwerking. Het tweede uitgangspunt is de onaantastbaarheid
van het interne recht, met inbegrip van de instandhouding van het reguliere
toezicht. 62 Deze uitgangspunten zijn overgenomen uit de Europese
kaderovereenkomst.
Een belangrijk gegeven in het perspectief van dit onderzoek betreft het feit
dat de Benelux-overeenkomst geen beperkingen bevat ten aanzien van de
terreinen waarop kan worden samengewerkt, evenmin als een beperking
naar de schaal waarop kan worden samengewerkt. 63

7.4.2

Deelnemers

Ondanks het feit dat de Benelux -overeenkomst geen bepalingen bevat over
de schaal van samenwerking, vloeit uit de aanduiding van mogelijke
deelnemers aan de sarnenwerking toch een zekere beperking voort.
De overeenkomst heeft betrekking op samenwerkingsverbanden en
autoriteiten waarbij aan Nederlandse zijde provincies, gemeenten,
61
62
63

Overeenkomst van 12 september 1986 inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen
territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten. Trb. 1986, 160 en 1991, 45.
H.Ph.J.A.M. Hennekens (red.), a.w. Hoofdstuk VIII, biz. 2 en 3.
Zie hierover ook paragraaf 8 van dit hoofdstuk alsmede hoofdstuk 11.

415

Hoofdstuk 10

waterschappen en openbare lichamen ingevolge de Wgr (voor zover zij
in de statuten tot grensoverschrijdende samenwerking bevoegd zijn
verklaard) betrokken kunnen zijn. Aan Belgische zijde kunnen provincies,
gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's), polders en wateringen aan grensoverschrijdende
samenwerking deelnemen." Daarmee gaat de Benelux-overeenkomst wat
de deelnemers betreft minder ver dan de W gr, maar is deze veel ruimer
dan de Belgische Wet betreffende de intercommunales.
De Belgische Gewesten en Gemeenschappen behoren niet tot de decentrale
overheden die onder de werking van de overeenkomst vallen. Als reden
hiervoor is steeds aangegeven dat de Gewesten geen aan de federale
overheid onderworpen lagere overheid zijn maar dat zij hun krachtens de
Grondwet toegekende bevoegdheden soeverein uitoefenen.f Dit betekent
dat op dit moment de mogelijkbeid voor Gewesten om op formele wijze
de samenwerking met Nederlandse decentrale overheden publiekrechtelijk
vorm te geven, is geblokkeerd. Vanwege het feit dat Gewesten de belangrijke bevoegdheden op het gebied van bescherming en beheer van watersystemen uitoefenen, betekent de uitsluiting van de Gewesten een belangrijke
beperking voor de toepasbaarheid van de Benelux-overeenkomst op het
terrein van het onderhavige onderzoek. 66
De Grondwettelijke aspecten van grensoverschrijdende samenwerking
zijn besproken in hoofdstuk 4. Op die plaats is gewezen op de uitbreiding
van de bevoegdheden van Gewesten tot het aangaan van buitenlandse
betrekkingen en overige vormen van grensoverschrijdende samenwerking.
Voor wat de Benelux -overeenkomst betreft zou deze erkenning aanIeiding
kunnen zijn om de Gewesten en Gemeenschappen onder de werking te
brengen van de overeenkomst. Op grond van art. 1, tweede lid is het
mogelijk om na overleg met de partnerlanden de werkingssfeer van de
overeenkomst uit te breiden tot andere samenwerkingsverbanden en autoriteiten. Niet duidelijk is echter of de genoemde bepaling de toevoeging van
Gewesten en Gemeenschappen toelaat. 67 In het Handboek bestuurlijke
samenwerking wordt verwezen naar de Gemeenschappelijke memorie van
toelichting bij de overeenkomst, waarin de betekenis van deze bepaling
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Art. I Benelux-overeenkomst grensoverschrijdende samenwerking.
Gemeenschappelijke memorie van toelichting, Basisteksten Benelux, grensoverschrijdende
samenwerking, biz. 12.
Zie over de uitsluiting van de Gewesten: H.Pb.J.A.M. Hennekens (red.), a.w. Hoofdstuk
vm, biz. 26.
W.L. Zielhuis, a.w. Hoofdstuk III B 3, biz. 3.
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met name wordt toegespitst op 'nieuwe' samenwerkingsverbanden en
autoriteiten. Uit deze omschrijving zou kunnen worden afgeleid dat niet
wordt beoogd om de mogelijkheid te openen om bestaande overheidslichamen alsnog toe te voegen, Als deze interpretatie de juiste is leidt dit tot
zeer onwenselijke situaties. Actuele ontwikkelingen kunnen immers de
samenwerking op een bepaald terrein noodzakelijk maken en de daartoe
bevoegde organen zouden eigenlijk niet bij voorbaat moeten worden
uitgesloten van samenwerking op publiekrechtelijke grondslag. Zo is de
toevoeging van Gewesten, als gevolg van de bevoegdheidsverschuivingen
die naar aanleiding van de staatshervorming zijn opgetreden, wenselijk.
De beperkte toepassingsmogelijkheden van de Benelux-overeenkomst als
gevolg van de uitsluiting van Gewesten, is niet de enige belemmerende
factor als het gaat om bescherming en beheer van watersystemen. Ook de
in Vlaanderen in gang gezette ontwikkelingen op het terrein van het waterbeheer, waarbij de Vlaamse rnilieumaatschappij (VMM) een belangrijke rol
speelt en mogelijkerwijs in de toekomst ook bekkencomite' s bevoegdheden
krijgen toebedeeld, zal in de Benelux-overeenkomst moeten worden
verwerkt. Anders dreigt het gevaar dat de Benelux-overeenkomst op het
terrein van het waterbeheer een dode letter zal worden.
7.4.3

Vormen van samenwerking

De Benelux-overeenkomst voorziet in drie vormen van samenwerking op
publiekrechtelijke grondslag: het instellen van een openbaar lichaam, het
instellen van een gemeenschappelijk orgaan en het maken van administratieve afspraken (art. 2, tweede lid).
Het openbaar lichaam is de meest vergaande samenwerkingsvorm die op
basis van de Benelux-overeenkomst mogelijk is. Een openbaar lichaam is
een rechtspersoon, waaraan bevoegdheden van regeling en bestuur kunnen
worden toegekend. In Belgie stuitte de mogelijkheid tot overdracht van
bevoegdheden aan een openbaar lichaam op constitutionele bezwaren. De
overdracht van bevoegdheden tot regeling en bestuur aan een openbaar
lichaam was volgens de Raad van State in strijd met (in hoofdzaak het
toenmalige art. 108, nu art. 162 van) de Belgische Grondwet. Aangezien
het interne recht als uitgangspunt geldt, kunnen bevoegdheden alleen worden
overgedragen als dat op basis van het interne recht mogelijk is." Gelet
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Zie over deze constitutionele bezwaren: C.P.1. Goorden, Bestuursrechtelijke aspecten van
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op de bij de behandeling van de Wet betreffende de intercommunales al
aan de orde gestelde onmogelijkbeid van overdracht van publiekrechtelijke
bevoegdheden, zou dit dus ook bij samenwerking op basis van de Beneluxovereenkomst gelden. In de toelichting bij de goedkeuringswet heeft de
Belgische regering volgehouden dat Belgische publiekrechtelijke rechtspersonen geen bevoegdheden kunnen overdragen die tot gevolg hebben dat
burgers bindende besluiten kunnen worden genomen." Seerden wijst er
terecht op dat het aanvaarden van deze stellingname ertoe zou leiden dat
de in de Benelux-overeenkomst opgenomen mogelijkbeden tot samenwerking
zonder betekenis zullen blijven. Uit de opvatting van Seerden vloeit voort
dat, wanneer de mogelijkbeid van bevoegdheidsoverdracht weI wordt
aanvaard, de mogelijkbeden voor Belgische decentrale overheden om
grensoverschrijdend samen te werken ruimer zijn dan de mogelijkbeden
om binnen de landsgrenzen samen te werken."
Gelet op het uitgangspunt dat het interne recht van betrokken landen door
de samenwerking niet mag worden aangetast, kunnen de bevoegdheden
tot regeling en bestuur die aan het openbaar lichaam worden toegekend,
uitsluitend bevoegdheden betreffen die de deelnemers op basis van het
nationale recht kunnen uitoefenen (nemo-plus regel). Zowel in Vlaanderen
als in Nederland kan bij bevoegdheden van bestuursorganen een onderscheid
worden gemaakt tussen autonome en medebewindsbevoegdheden." Voor
de werking van de Benelux-overeenkomst heeft dit onderscheid geen
betekenis. Beide categorieen bevoegdheden kunnen worden overgedragen
aan het openbaar lichaam. 72
De overeenkomst geeft een regeling voor de rechtsbescherming tegen
besluiten die door het openbaar lichaarn zijn genomen. Deze regeling beoogt
de rechtsingang voor de burger zo eenvoudig mogelijk te maken. Voor de
burger wordt namelijk in geval van een geschil met het openbaar lichaam
rechtsbescherming geboden op basis van het recht dat zou gelden indien
de aan het openbaar lichaarn deelnemende territoriale samenwerkingsverban-
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grensoverschrijdende samenwerking, TvO 1988, nr. 15, biz. 306, evenals H.Ph.I.A.M.
Hennekens (red.), a.w. Hoofdstuk vrn, biz. 5.
H.Ph.I.A.M. Hennekens (red.), a.w. Hoofdstuk VIII, biz. 7.
R. Seerden, a.w. 1993, biz. 161 e.v.
Vgl. hoofdstuk 4 van het onderhavige onderzoek.
M. Heldeweg, Een grensoverschrijdend verdrag?, NIB 1987, nr. 21, biz. 660. A.A.L.G.M.
Kessen, Bestuurlijkevernieuwingingrensgebieden. Intergemeentelijkegrensoverschrijdende
samenwerking, 1992, biz. 153 evenais biz. 160.
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den of autoriteiten, zelf de aan bet openbaar licbaam toegekende bevoegdheden tot regeling en bestuur zouden hebben uitgeoefend."
Naast deze bepaling omtrent rechtsbescherming voor burgers bevat de
overeenkomst tevens een regeling voor beslecbting van geschillen tussen
territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten onderling of tussen
deze overheden en de gemeenschappelijke openbare lichamen. Art. 6,
tweede lid onder c. bepaalt dat bij geschillen door een bijzondere commissie
een onderzoek wordt ingesteld. Deze commissie tracht via een verzoeningsprocedure bet geschil op te lossen ofwellegt de zaak voor aan het comite
van ministers. Het comite van ministers zal in de aan haar voorgelegde
aangelegenbeden een beslissing nemen."
Inmiddels is door Benego (Belgisch-Nederlands grensoverleg) als eerste
gebruik gemaakt van de mogelijkbeid tot het instellen van een openbaar
lichaam. Aan dit samenwerkingsverband nemen gemeenten deel in het
grensgebied in de vierboek Bergen op Zoom-Antwerpen-Turnhout-Tilburg.
Binnen dit samenwerkingsverband beoogt men een bijdrage te leveren aan
oplossing van streekproblemen van gemeenschappelijk Belgisch en
Nederlands belang. Tevens tracbt het Benego wederzijdse waarderiog tussen
Belgie en Nederland te bevorderen en een betere kennis van yolk en streek
te verspreiden."
De tweede vorm van samenwerking op basis van de Benelux -overeenkomst
betreft het instellen van een gemeenschappelijk orgaan." Hieronder wordt
verstaan een forum zonder eigen rechtspersoonlijkheid waarin overheidsinstanties elkaar vrijelijk kunnen ontmoeten om hun samenwerking te versterken." De activiteiten zullen veelal van adviserende en coordinerende aard
zijn." Een gemeenschappelijk orgaan kent geen geleed bestuur. Anders
dan bet openbaar lichaam kunnen door een gemeenschappelijk orgaan geen
burgers bindende besluiten worden genomen. Besluiten van het gemeen-
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Art. 3, derde lid Benelux-overeenkomst grensoverschrijdende samenwerking. Op het
uitgangspunt dat steeds het interne recht van toepassing is geldt een belangrijke uitzondering.
Dit betreft de rechtspositie van het personeel die wordt geregeld door het recht van de plaats
van vestiging.
74 Art. 7 Benelux-overeenkomst grensoverschrijdende samenwerking.
75 G.A. Hoekveld e.a., Goede buren: behoefte aan grensoverschrijdende samenwerking in
het Benego-gebied, regis-publicatie 1988, bIz. 7.
76 Deze samenwerkingsvorm is overgenomen uit de Nederlandse Wgr. Zie over de betekenis
daarvan: A.A.L.G.M. Kessen, a.w. 1992, bIz. 154.
77 Gemeenschappelijke memorie van toelichting, a.w. bIz. 4.
78 Zie: H.Ph.J.A.M. Hennekens (red.), a.w. Hoofdstuk VITI, biz. 3.
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schappelijk orgaan kunnen weI de deelnemers binden. Voor wat het instellen
van een gemeenschappelijk orgaan betreft, bevat de overeenkomst geen
nadere regeling.
De derde en laatste samenwerkingsvorm is de administratieve afspraak.
Hoewel de Benelux -overeenkomst deze samenwerkingsvorm uitdrukkelijk
vermeldt, zijn hieromtrent geen verdere bepalingen opgenomen. Het begrip
administratieve afspraak is afkomstig uit het Belgische recht waar het de
betekenis heeft van uitwerking van detailkwesties voor de uitvoering van
een wet (of een verdrag). De Belgische Raad van State betoogde aanvankelijk dat het hier zou kunnen gaan om onderwerpen die normaal gesproken
in een verdrag worden geregeld en daarmee naar hun aard gelijk gesteld
zouden kunnen worden met verdragen. Hiermee zou sprake zijn van strijd
met de Belgische Grondwet die immers aan decentrale overheden geen
verdragsbevoegdheden toekent. Seerden wijst erop dat op deze wijze voorbij
wordt gegaan aan de gebondenheid aan het nationale recht als immers
uitgangspunt van de Benelux-overeenkomst. Het gaat immers steeds om
de uitoefening van op grond van nationaal recht bestaande bevoegdheden. 79
In de Brochure die door het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken
is uitgebracht naar aanleiding van de Benelux-overeenkomst, wordt
opgemerkt dat administratieve afspraken kunnen worden vergeleken met
bestuursakkoorden dan wel met op de W gr gebaseerde gemeenschappelijke
regeliogen zonder meer. Wat levert deze vergelijkiog met bestuursakkoorden
op vanuit juridisch perspectief?
De Belgische literatuur bevat weinig aanknopingspunten over de
(juridische) betekenis van bestuursakkoorden"
In Nederland is het
fenomeen uitvoeriger in de literatuur aan de orde gesteld. Deze literatuur
zal dan ook voomamelijk als handvat bij de bespreking worden gehanteerd.
Bij bestuursakkoorden gaat het om een wettelijk dan wel een buitenwettelijk
instrument waarmee tussen overheidsorganen gemaakte afspraken kunnen
worden geformaliseerd." In het licht van dit onderzoek zijn vooral de

79 R. Seerden, a.w. 1993, biz. 178 tIm 179.
80 Wei is in de Belgische literatuur de juridische betekenis van milieubeleidsovereenkomsten
tussen overheid en bedrijfsleven bestudeerd. Van deze literatuur wordt, voorzover relevant,
gebruik gemaakt.
81 In Nederland is een toekomstige wettelijke regeling gepland in titel 4.3 van de Awb.
Bovendien vormen waterakkoorden op basis van de Wwh en gemeenschappelijke regelingen
op basis van de Wgr voorbeelden van bestuursakkoorden die op een wettelijke grondslag
berusten.
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akkoorden van belang waarin bestuursorganen afspraken maken over de
wijze waarop juridische instrumenten worden ingezet. Het gaat dan om
afspraken over de uitoefening van deze bevoegdheden. Bij de bevoegdheden
gaat het mij hoofdzakelijk om de categorieen die in de hoofdstukken 5 tot
en met 9 zijn besproken.
Konijnenbelt spreekt bij akkoorden omtrent bevoegdheidsuitoefening
over 'bevoegdhedenovereenkomsten' tussen bestuursorganen." Wanneer
deze berusten op een wettelijke grondslag bevat de betreffende wet veelal
ook aanwijzingen over de juridische betekenis en de inhoud van deze
overeenkomsten, In Nederland kunnen voorbeelden daarvan in de Wwh
en de Wgr worden aangetroffen. Het is echter in het kader van de Beneluxovereenkomst voornamelijk relevant wat de juridische betekenis van de
overeenkomsten is wanneer de wet daarvoor niet uitdrukkelijk aanknopingspunten bevat. De juridische betekenis van deze buitenwettelijke bevoegdhedenovereenkomsten kan aan de hand van een door Ruiter opgesteld preadvies
over het bestuursakkoord tussen de Nederlandse rijksoverheid en de
Vereniging van Nederlandse gemeenten, nader worden toegelicht. Ruiter
maakt daarbij een onderscheid in vier aandachtspunten." Vanwege het
algemene karakter van de aandachtspunten kunnen deze ook worden
toegepast op de beoordeling van de administratieve afspraak op basis van
de Benelux-overeenkomst,
Het eerste aandachtspunt betreft de juridische binding van partijen aan
de in de overeenkomst gemaakte afspraken. Tegen de achtergrond van de
rechtsstaatsgedachte is het volgens Ruiter bezwaarlijk wanneer bestuursorganen afspraken kunnen maken over bevoegdheidsuitoefening die relevant
zijn voor de rechtsvorming, wanneer deze afspraken buiten de sfeer van
het recht worden gehouden. De overeenkomsten moeten derhalve als
rechtens bindend worden aangemerkt, Wanneer sprake is van een rechtens
verbindende overeenkomst kan worden aangenomen dat deze ook een
beoordelingsmaatstaf vormt bij beoordeling van de besluitvorming. Oit is

82 H.D. van Wijk, W. Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, achtste druk bewerkt
.door W. Konijnenbelt en R.M. van Male, Utrecht 1993, biz. 294. Vergelijkbare terminologie
kan worden aangetroffen bij: A. van Oevelen, Privaatrechtelijke aspecten van milieubeleids. overeenkomsten, in: H. Bocken, I.Traest (red.), Milieubeleidsovereenkomsten. Conventions
sectorielles: instrument de gestion de l'environnement, Brussel 1991, biz. 17. Opgemerkt
moet worden dat een bevoegdhedenovereenkornst tevens betrekking kan hebben op afspraken
russen overheid en bijvoorbeeld het bedrijfsleven over de wijze waarop een bevoegdheid
zaI worden toegepast. Deze overeenkomsten worden bier niet verder behandeld, aangezien
deze buiten de werkingssfeer van de Benelux-overeenkomst vallen.
83 D.W.P. Ruiter, Preadvies inzake het bestuursakkoord Rijk-VNG, in: Rbb, Advies over
besruursakkoorden, 's-Gravenhage 1987, biz. 4 tim 8 (bijlage).
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het tweede aandaehtspunt. In de derde plaats kan de overeenkomst als een
rechtswaarborg worden aangemerkt die de reehter tegen de aehtergrond
van de werking van algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de
beoordeling kan betrekken." Een vierde aandaehtspunt dat door Ruiter
naar voren wordt gebraeht betreft de afdwingbaarheid van de overeenkomst.
Ruiter gaat er daarbij vanuit dat met name via andere wegen dan de
reehterlijke weg (bijvoorbeeld de bestuurlijke) op de naleving van de
afspraken moet worden toegezien. Samenvattend kan een bestuursakkoord
in de vorm van een bevoegdhedenovereenkomst dan ook als een overeenkomst tussen overheden worden gekwalifieeerd die via de werking van
algemene beginselen van behoorlijk bestuur rechtsgevolgen kan hebben.
In het lieht van de Benelux-overeenkomst doet zich naast de vraag naar
de juridisehe status van een administratieve afspraak tevens de vraag voor
wat de inhoud van deze afspraken mag zijn. Zowel wat Belgie als wat
Nederland betreft is daarbij, tegen de aehtergrond van de in de voorgaande
hoofdstukken van dit onderzoek behandeide instrumenten, vooral van belang
of de afspraken in de plaats van de publiekreehtelijke bevoegdheden mogen
worden gesteid. Inde Notitie instrumentarium bij het Nederiandse Nationaal
milieubeleidsplan plus (NMP +) wordt ten aanzien van de aanvaardbaarheid
van bestuursakkoorden gesteld dat het nut van het instrument niet ter
diseussie staat, mits geen afbreuk wordt gedaan aan eontrole-mogelijkheden
van vertegenwoordigende organen of aan de procedurele en inhoudelijke
waarborgen die in de regeigeving zijn vervat. 85 Bij deze procedurele en
inhoudelijke waarborgen gaat het bijvoorbeeld om bepalingen die de positie
van derde-belanghebbenden beogen te waarborgen. In de Nederlandse
jurisprudentie is dit, voor het eerst in het Windmill-arrest, nader omsehreven." De vraag of de overheid van overeenkomsten gebruik mag maken
bij de uitoefening van de publieke taak wordt als voIgt beantwoord:
'Wanneer de betrokken publiekrechtelijke regeling daarin niet voorziet, is voor
de beantwoording van deze vraag beslissend of bet gebruik van de privaatrecbtelijke bevoegdheden die regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist. Daarbij
moet onder meer worden gelet op de inhoud en strekking van de regeling ( ... )

84

85
86

422

Konijnenbelt plaatst bevoegdhedenovereenkomsten
in de lijn van beleidsregels en toezeggingen
door de overheid. Het vastleggen van toekomstig beleid in overeenkomsten
acht bij
bevorderlijk voor de rechtszekerheid.
H.D. van Wijk, W. Konijnenbelt, a.w. 1993, biz.
297. Deze opvatting past in de Jijn van het preadvies van Ruiter.
Notitie instrumentarium,
handhaving en uitbouw van de Wabm. Bijlage bij het Nationaal
Milieubeleidsplan
plus, Kamerstukken
II, 1989/90,21
137, nr. 22, biz. 12.
HR 26 januari 1990, AB 1990, 408.
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en op de wijze waarop en de mate waarin in het leader van die regeling de
beJangen van de burgers zijn beschermd, een en ander tegen de achtergrond
van de overige geschreven en ongeschreven regeJs van publielcrecht. '

Hoewel in Belgie geenjurisprudentie over dit onderwerp bestaat, kan naar
analogie met opvattingen die in de literatuur zijn gepresenteerd over
milieubeleidsovereenkomsten (convenanten), wel een uitspraak worden
gedaan over de toelaatbaarheid van overeenkomsten die in plaats treden
van de publiekrechtelijke instrumenten. Ook in Belgie worden vraagtekens
geplaatst bij de eventuele mogelijkbeid om via afspraken de waarborgen,
die in de wetgeving ten aanzien van publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening zijn opgenomen, te ontlopen." Ook de vertaling van de voorstellen
van de Commissie Bocken omtrent milieubeleidsbeleidsovereenkomsten
tussen overheid en bedrijfsleven naar overeenkomsten tussen overheden,
geeft aanleiding tot terughoudendheid. De Commissie stelt uitdrukkelijk
dat deze overeenkomsten niet in de plaats van geldende wetgeving mogen
worden gehanteerd en ook niet in minder strenge zin van de wetgeving
mogen afwijken."
Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat de
overeenkomsten een invulling van het beleid kunnen vormen, maar daarbij
niet in de plaats kunnen treden van publiekrechtelijke bevoegdheden. De
afspraken kunnen naast een invulling van beleidsruimte tevens een aanvulling
op bestaande wettelijke bevoegdheden bieden, bijvoorbeeld door middel
van opvulling van leemten in deze wetgeving. Deze stellingname lijkt me
goed te passen in het perspectief van de onaantastbaarheid van het interne
recht dat, zoals gezegd, een van de uitgangspunten vormt van de Beneluxovereenkomst.

8

Conclusies

In dit hoofdstuk zijn mogelijke vormen van grensoverschrijdende samenwerking aan de orde geweest. In paragraaf 2 is een aantal randvoorwaarden
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Vgl. M. Paques, Les conventions sectorielles en matiere d'environnement du point de vue
du droit public, in: H. Bocken, I. Traest (red.), Milieubeleidsovereenkomsten. Conventions
sectorielles: instrument de gestion de I'environnement, Brussel 1991, biz. 86.
H. Bocken, P. Verbeek (red.), Verslag van de werkzaamheden van de Interuniversitaire
Commissie tot herziening van het milieurecht, Gent 1991, Deel I, Boek II, Titel VI,
toelichting biz. 4 tIm 5. Zie over de uitwerking van deze voorstellen inmiddels artikel 3
van het Decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten, B.S. 8 juli
1994.
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geformuleerd die bepalend zijn voor de keuze van een samenwerkingsvorm.
Ret gaat hierbij om het doel van de samenwerking, de schaal van de
samenwerking, de aard van de instrumenten en de wijze waarop de positie
van belanghebbenden bij de samenwerking kan worden gewaarborgd. Tegen
de achtergrond van de instrumenten die in de hoofdstukken 5 tot en met
9 van dit onderzoek zijn behandeld, is geconcludeerd dat informele
samenwerking en samenwerking op privaatrechtelijke grondslag in beginsel
minder geschikt zijn als grensoverschrijdende samenwerkingsvorm.
Aan de hand van een bespreking van de publiekrechtelijke vormen van
samenwerking op basis van de Benelux-overeenkomst grensoverschrijdende
samenwerking is geconcludeerd dat deze samenwerkingsvormen in het kader
van het onderhavige onderzoek de beste perspectieven bieden. Inde eerste
plaats kunnen de voorhanden zijnde vorrnen van grensoverschrijdende
samenwerking voor ieder doel in het leven worden geroepen. Dit betekent
dat, gelet op de algemene doelstelling van de overeenkomst, de samenwerkingsvormen bij bescherming en beheer van grensoverschrijdende
watersystemen zouden kunnen worden toegepast. Daarnaast zijn in deze
publiekrechtelijke samenwerkingsvormen procedurele waarborgen zoals
openbaarheid en rechtsbescherming beter gewaarborgd. Desondanks is de
overeenkomst in de huidige vorm vooralsnog ongeschikt voor grensoverschrijdende samenwerking ten aanzien van de bescherming en beheer van
watersystemen. Het probleem zit in de limitatieve omschrijving van de
mogelijke deelnemers aan samenwerking op basis van de Beneluxovereenkomst. Zowel het Vlaamse Gewest als bijvoorbeeld de VMM kunnen
niet deelnemen aan de samenwerking in het kader van deze overeenkomst.
Deze beperking werkt ook door naar de schaal van samenwerking. In
paragraaf 2 is immers betoogd dat het niveau van het gehele stroomgebied
de meest geschikte schaal van samenwerking is. Daarbij moeten dan
uiteraard ook de voornaamste waterbeheerders aan samenwerking kunnen
deelnemen. In Vlaanderen zijn de VMM en het Vlaamse Gewest de
voornaamste beheerders. In de toekomst zal ook het ontbreken van de
bekkencomite's op de lijst van potentiele deelnemers naast het ontbreken
van het Vlaamse Gewest en de VMM een knelpunt gaan vorrnen.
Afsluitend kan dan ook worden opgemerkt dat de Benelux-overeenkomst
in beginsel samenwerkingsvormen biedt die in het kader van dit onderzoek
van belang zijn. Randvoorwaarde voor toepassing in de praktijk is echter
wel dat de limitatieve deelnemerslijst wat Belgie betreft wordt uitgebreid
tot de hierboven genoemde waterbeheerders.
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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

1

InIeiding

In deel B van dit onderzoek zijn vijf categorieen instrumenten besproken
aan de hand van het in de hoofdstukken 2 en 3 van deel A geformuleerde
toetsingskader. In Deel C (hoofdstuk 10) is vervolgens ingegaan op de
mogelijkheden voor een institutionele inbedding van de afstemming in
vormen van samenwerking. Aan de hand van de onderzoeksresultaten uit
deel B en C worden in dit slothoofdstuk conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd omtrent de afstemmings- en samenwerkingsmogelijkheden
bij de bescherming en het beheer van de beeksystemen in het BelgischNederlandse grensgebied.
De opzet van het hoofdstuk is als voIgt. In paragraaf 2 wordt een korte
samenvatting gegeven van de uitgangspunten, de doelstelling, de probleemstelling en het toetsingskader van het onderzoek. Daarna wordt in paragraaf
3 de gefaseerde structuur besproken aan de hand waarvan de conclusies
en aanbevelingen zijn ingedeeld. Vervolgens komen in paragraaf 4
conclusies en aanbevelingen aan de orde die, ongeacht de fase waarin
afstemming en samenwerking zich bevinden, van belang zijn. In de
paragrafen 5 tot en met 7 volgen de gefaseerde conclusies en aanbevelingen,
die zullen worden toegespitst op de in dit onderzoek centraal staande
beeksystemen in het Belgisch-Nederlandse grensgebied.

2

Terugblik

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de beeksystemen in het grensgebied
zeldzame en kwetsbare watersystemen betreffen die voortdurend blootstaan
aan bedreigingen. De bedreigingen weerspiegelen de bij deze grensoverschrijdende watersystemen betrokken belangen. Vanuit het perspectief van
'equitable utilization' is vastgesteld dat de belangen van Belgie en Nederland
bij de beeksystemen, gelijkwaardig zijn. Beide landen moeten aan elkaars
belangen een redelijke plaats toekennen en wederzijds een billijk aandeel
in het gebruik mogelijk maken. Bij deze verhouding tussen beide landen
spelenjuridische vragen een belangrijke rol. Deze juridische vraagstukken
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zijn in dit onderzoek centraal gesteld. Daarbij is als doelstelling geformuleerd om vanuit juridisch perspectief aan de hand van de formulering van
mogelijkheden tot afstemming van instrumenten, en het (eventuele) inbedden
daarvan in een institutionele structuur, inzicht te verschaffen in mogelijke
oplossingsrichtingen voor de bekenproblematiek in het Belgisch-Nederlandse
grensgebied. Het onderzoek heeft zich daarbij toegespitst op preventieve
instrumenten met een publiekrechtelijk karakter. Bij de onderzoeksopzet
is uitgegaan van twee uitgangspunten. In de eerste plaats is aangesloten
bij de watersysteembenadering,
waarmee is aangegeven dat zowel
samenhangen binnen waterhuishoudkundige systemen (grondwater en
oppervlaktewater), als de wisselwerking met de relevante omgeving
(kwaliteit en gebruik van de bodem) van belang zijn. De begrenzing van
de wisselwerking is gelegen in het stroomgebied. Deze stroomgebiedenbenadering vormde het tweede uitgangspunt. In hoofdstuk 2 is toegelicht dat
samenhangen binnen de beeksystemen in het grensgebied voor een deel
grensoverschrijdend van aard zijn. Daarbij is sprake van wederzijdse
invloeden tussen Belgie en Nederland. Deze grensoverschrijdende invloeden
liggen niet op hetzelfde vlak. Er is op gewezen dat de invloeden vanuit
Belgie naar Nederland de oppervlaktewaterkwaliteit, de grondwaterkwaliteit
(beide ook weer verband houdend met de bodemkwaliteit) en de grondwaterkwantiteit betreffen, terwijl Belgie met name met name hinder ondervindt
van onttrekkingen van grondwater aan Nederlandse kant.
Het juridisch instrumentarium voor de bescherming en het beheer van
watersystemen is vervolgens besproken aan de hand van het in de
hoofdstukken 2 en 3 geformuleerde toetsingskader. Hierbij is in hoofdzaak
een tweedeling gehanteerd. Ten eerste is onderzocht welke instrumenten
het Vlaamse en het Nederlandse recht bieden voor de bescherming en het
beheer van watersystemen. Daarbij is nagegaan wat de betreffende
instrumenten precies beogen te beschermen en in hoeverre de relaties binnen
watersystemen daarbij een rol spelen. Ook is besproken op welke wijze,
gelet op de vaak tegenstrijdige belangen die een rol spelen binnen
beekgebieden, betrokken belangen bij de besluitvorming over de toepassing
van een instrument dienen te worden meegewogen.
In de tweede plaats is onderzocht of procedurele waarborgen worden
geboden aan natuurlijke- en rechtspersonen om, in de procedure die leidt
tot toepassing van een instrument, eigen belangen, belangen samenhangend
met het betrokken watersysteem, dan wel het natuur- en rnilieubelang dat
zij behartigen, kenbaar te maken. Hierbij zijn actieve en passieve openbaarheid, preventieve en repressieve rechtsbescherming, gelijke rechtstoegang
en non-discriminatie aan de orde gesteld. Tevens is in het licht van de
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procedurele waarborgen ingegaan op de positie van bestuursorganen. Hierbij
is vooral gekeken naar informatieverplichtingen en overleg- en consultatieverplichtingen. Na een intermezzo over de bevoegdheidsverdeling in Belgie
en Nederland zijn in de hoofdstukken 5 tot en met 9 vijf categorieen
juridische instrumenten besproken aan de hand van het toetsingskader. In
hoofdstuk 10 is vervolgens aan de hand van een aantal randvoorwaarden
nagegaan op welke wijze, gelet op de geformuleerde afstemmingsmogelijkheden, tot een institutionele inbedding zou kunnen worden gekomen.
De conclusies en aanbevelingen inzake de afstemmingsmogelijkheden
voor het besproken instrumentarium ten behoeve van bescherming en beheer
van de watersystemen in het Belgisch-Nederlandse grensgebied en de
mogelijkheden voor inbedding in een institutionele structuur, staan centraal
in de nu volgende paragrafen.

3

Presentatie van de conclusies: gebiedsbescherming in fasen

In de voorgaande hoofdstukken is naar voren gekomen dat zowel in
Vlaanderen als in Nederland een veelheid van instrumenten een rol speelt
bij de bescherming en het beheer van watersystemen. Bij de vraag wat nu
de concrete betekenis van de instrumenten is in het licht van de afstemming
tussen Vlaanderen en Nederland moet worden vastgesteld dat de betekenis
verschilt per fase van bescherming en beheer. Om deze reden wordt bij
de formulering van de conclusies en aanbevelingen in dit hoofdstuk
aangesloten bij deze verschillende fasen. Daarbij zal worden ingegaan op
de samenhang tussen instrumenten binnen een fase, maar ook op verbindingen tussen instrumenten uit verschillende fasen. Er wordt uitgegaan van
een indeling in drie fasen.
In de eerste fase komen de instrumenten aan de orde die een rol spelen
bij het vastleggen van de glo ale beleidsdoelstellin en voor bescherming
en beheer van watersystemen. De alSte~g
tu~en Vlaanderen en
Nederland van instrumenten die in deze fase relevant zijn, en de mogelijke
betekenis van samenwerkingsvormen in dat verband, komen aan de orde
in paragraaf 5.
Het bepalen van de globale beleidsdoelstellingen wordt gevolgd door
een fase waarin een nadere invulling en uitwerking aan het geformuleerde
beleid wordt gegeven. In deze fase spelen, anders dan in de eerste fase,
meerdere eategorieen instrumenten een rol. De verhouding tussen deze
categorieen evenals de relatie tot de eerstgenoemde fase is hierbij van
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belang. De conclusies en aanbevelingen ter zake van de tweede fase staan
centraal in paragraaf 6.
In de derde en laatste fase gaat het om instrumenten die de toelaatbaarheid en de normering van concrete activiteiten betreffen. Ook hier is
enerzijds van belang welke invloed uitgaat van instrumenten uit de twee
voorgaande fasen, en anderzijds op welke wijze de instrumenten binnen
deze fase met elkaar samenhangen. De derde fase wordt besproken in
paragraaf 7.
De conc1usies en aanbevelingen per fase omvatten achtereenvolgens een
karakterisering van de instrumenten en een bespreking van materiele
afstemmingsmogelijkheden en relevante procedurele waarborgen. Aan het
slot van de paragrafen worden aanbevelingen geformuleerd. In de bijlage
bij dit onderzoek is daarnaast de bevoegdheidsverdeling per fase schematisch
weergegeven. Voordat de conclusies en aanbevelingen per fase worden
geformuleerd zal eerst in paragraaf 4 een aantal conclusies en aanbevelingen
aan de orde komen die, ongeacht de fase waarin bescherming en beheer
zich bevinden, van toepassing zijn.

4

Conclusies en aanbeveliogen van algemene aard

Tegen de achtergrond van de uitgangspunten, het toetsingskader en de
randvoorwaarden die in de hoofdstukken 1, 2, 3 en 10 van dit onderzoek
zijn geformuleerd, kunnen enkele algemene aandachtspunten voor
afstemming en samenwerking nader worden omschreven.
In paragraaf2 van hoofdstuk lOis aangegeven dat, gezien de samenhangen binnen watersystemen welke hun begrenzing vinden binnen het kader
van stroomgebieden, de afsternming van de bevoegdheidsuitoefening in
het Belgisch- Nederlandse grensgebied op het niveau van deze stroomgebieden zou moeten plaatsvinden. Daarbij is gewezen op de oprichting van
grensoverschrijdende stroomgebiedcomite's die het gehele BelgischNederlandse grensgebied bestrijken. Bij een eventuele juridische vormgeving
van deze samenwerkingsvormen spelen twee factoren een rol.
In de eerste plaats kan naar aanleiding van de in deel B behandelde
instrumenten worden geconc1udeerd dat bij de bescherming en het beheer
van watersystemen in Vlaanderen en Nederland belangrijke publiekrechtelijke bevoegdheden een rol spelen. In verband met de in paragraaf 6 van
hoofdstuk 4 besproken bevoegdheden tot grensoverschrijdende samenwerking
kan worden vastgesteld dat zowel bij de afstemming van de uitoefening
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van publiekrechtelijke bevoegdheden, als bij een eventuele zelfstandige
bevoegdheidsuitoefening door een grensoverschrijdend samenwerkingsverband, een samenwerkingsvorm op publiekrechtelijke grondslag
noodzakelijk is. De vormen van samenwerking op basis van de Beneluxovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking zijn hiertoe in
beginsel geschikt. Daarbij zijn met name de instelling van een gemeenschappelijk orgaan (dat door middel van besluiten de deelnemers kan binden)
en een openbaar lichaam (dat naast de deelnemers ook de burgers kan binden
door besluitvorming) interessant. Afhankelijk van wat met de besluitvorming
wordt beoogd, moet een keuze tussen de samenwerkingsvormen worden
gemaakt.
De tweede factor die van invloed is op de institutionele inbedding hangt
samen met de in hoofdstuk 3 geformuIeerde procedurele waarborgen voor
depositie van belanghebbenden bij publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening. Gelet op de tegenstrijdige belangen die bij beeksystemen een rol spelen
(bijvoorbeeld het natuur- en milieubelang enerzijds en het landbouw- of
recreatiebelang anderzijds) moeten natuurlijke- en rechtspersonen voor hun
eigen belangen, dan weI de door hen behartigde (milieu- en natuur)belangen,
kunnen opkomen. Waarborgen als openbaarheid, inspraak en rechtsbescherming zijn dan ook belangrijk. De rol die samenwerkingsverbanden bij het
waarborgen van deze procedurele rechten kunnen spelen komt bij de
uitwerking in fasen nog aan de orde.
Tenslotte kan ten aanzien van de instrumenten en waarborgen die in deel
B zijn behandeld in zijn algemeenheid worden opgemerkt dat er zowel in
de Vlaamse als in de Nederlandse regelgeving de afgelopenjaren belangrijke
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden wat betreft de erkenning van de
grensoverschrijdende samenhangen en de nadelige grensoverschrijdende
invloed die van de uitvoering van bepaalde activiteiten kan uitgaan. Dit
heeft met name geleid tot een versterking van procedurele waarborgen bij
de besluitvorming, zoals de uitwerking van het verdrag van Espoo en de
toenemende betekenis van het beginsel van gelijke rechtstoegang. Er moet
echter worden geconstateerd dat de materiele afstemming hierbij achterblijft.
Op grand van de bovenstaande conclusies kunnen de volgende algemene
aanbevelingen worden geformuleerd:
Gelet op het uitgangspunt van de stroomgebiedenbenadering
zou, bij de afstemming
van de bevoegdheidsuitoefening,
moeten worden aangesloten bij de grensoverschrijdende stroomgebiedcomite's
die in het Belgisch-Nederiandse grensgebied zijn
opgericht. Vanuit waterhuishoudkundig
perspectief moeten daarbij in ieder geval

429

Hoofdstuk 11

2

3

4

de ten aanzien van de betreffende stroomgebieden bevoegde Vlaamse en Nederlandse
waterbeheerders worden betrokken.
Gelet op het publiekrechtelijke karakter van de bevoegdheden waarvan de afstemming
wordt beoogd, moet wat betreft de juridischeonderbouwing
van het samenwerkingsverband worden geopteerd voor een samenwerkingsvorrn
op publiekrechtelijke
grondslag. Daartoe lOU gebruik kunnen worden gemaakt van de samenwerkingsvormen op basis van de Benelux-overeenkomst grensoverschrijdende
samenwerking.
Om deze overeenkomst voor toepassing bij de bescherming en het beheer van
grensoverschrijdende watersystemen geschikt te maken moet de werkingssfeer, wat
de deelnemers betreft, worden uitgebreid tot het Vlaamse Gewest en de Vlaamse
milieumaatschappij (VMM) en in de toekomst mogelijk ook de Vlaamse bekkencomite's.
De afstemrning en samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland in de stroomgebiedcomite's moet zodanig worden vormgegeven dat in ieder geval geen afbreuk
wordt gedaan aan, en lo mogelijk een positieve stimulans uitgaat naar, de procedurele
waarborgen voor de positie van natuurlijke- en rechtspersonen.
In het kader van de ontwikkeling van de materiele afstemrning tussen Vlaanderen
en Nederland kan in algemene zin worden aangesloten bij de aanbeveling van het
Comite van ministers van de Benelux economische unie inzake grensoverschrijdende
samenwerking.'
Deze aanbeveling bevat onder andere een uitnodiging om bij
voorgenomen wijzigingen in de wetgeving in elk der partnerlanden rekening te
houden met de situatie of ontwikkelingen in het buurland.? Bovendien dringt het
Comite van ministers erop aan om te zorgen dat lokale en regionale autoriteiten
kunnen beschikken over projectgerichte regelingen, waarbij voldoende aandacht
aanwezig is voor de financiele component van grensoverschrijdende
aeries.'

5

Fase 1: Het vastleggen van globale beleidsdoelstellingenvoor
integrale bescherming en bebeer van watersystemen"

5.1

Karakterisering instrumenten

De eerste fase van bescberming en beheer van watersystemen is geformuleerd als de fase waarin gl~b~~~~d~el~en
worden vastgelegd.
De vraag naar de keuzes ten aanzien van e
oud van het beleid onttrekt
zich aan een juridische beoordeling. Deze keuzes zijn van politieke,
ecologische en economische aard.' WeI is het juridisch instrumentarium

2
3
4
5
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Aanbeveling van 27 november 1989, M (89) 9, Basisteksten Benelux grensoverschrijdende
samenwerking, biz. 18.
Art. 1, eerste lid.
Art. 1, vierde lid.
Zie voor de schematische weergave van de bevoegdheidsverdeling in deze fase bijlage I.
Wei moet op basis van Grondwettelijke bepalingen een voldoende milieubeleid worden
gevoerd.
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relevant dat bij het formuleren van de (globale) beleidskeuzes kan worden
ingezet. Daarbij zijn enkele van de in hoofdstuk 5 besproken planvormen
van belang. In dat hoofdstuk is aangegeven dat met name behoefte bestaat
aan plannen in situaties waarin vele belangen en mogelijkheden onderling
moeten worden afgewogen. Deze situatie doet zich voor bij de grensoverschrijdende beeksystemen. In aanvulling op de functie van plannen als
afwegingskader kan in het licht van grensoverschrijdende afstemming tussen
Vlaanderen en Nederland een tweede functie worden onderscheiden. In
dit onderzoek is namelijk steeds uitgegaan van het bestaan van gezamenlijke
belangen bij beekstroomgebieden, waarbij de betrokken landen (met name
tegen de achtergrond van internationaal-rechtelijke verplichtingen) rekening
moeten houden met elkaars belangen. Het rekenin houden met elkaars
belangen moet mi'ns inziens tot u·t~g.!~~en
gezafuenlijke
visi op de ontw' _ Jmg ~_de bee~troomg~bieden. Daarm dieifen de
beschermings- en beheersmaatregelen in het licht -van de grensoverschrijdende samenhangen en met oog voor de wederzijdse belangen, voor
het stroomgebied als geheel te worden geformuleerd. Inparagraaf 5.2 kom
ik daarop terug.
De in deze eerste fase primair van belang zijnde plannen hebben een
indicatief karakter. Hierin wordt een geheel aan beleidsvoomemens
g
die de richting van het beleid aangeven. Inzijn algemeenheid
kan worden opgemerkt dat het globale en indicatieve karakter van de
plannen in een duidelijke relatie staat tot de juridische binding van de
plannen. Deze is in beginsel minder dan bij instrumenten die een invulling
aan de globale doelstellingen moeten geven het geval is.

5.2

Materieleafstemmingsmogelijkheden en procedurele waarborgen

De betekenis van globale beleidsplannen als afwegingskader en als
instrument ten behoeve de formulering van een gezamenlijke visie op een
grensoverschrijdend stroomgebied moet, gelet op de in dit onderzoek
geformuleerde uitgangspunten, worden geplaatst in het perspectief van de
waterhuishouding. Vanuit de invalshoek van het waterhuishoudkundig
sys~m wordt bezien op welke wijze de instrumenten, Ie ZIJn encht op
bescherming en beheer van de relevante omgeving, een bijdrage kunnen
leveren aan bescherming en beheer vandit systeem.
Inhoofdstuk 5 is geconcludeerd dat het Nederlandse planstelsel op basis
van de Wet o~ui§houding
(Wwh) uitgaat van het perspectief van
het waterhuish
n 19 systeem. Voor het beleid met be trekking tot
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regionale wateren, waartoe de beken moeten worden gerekend, is het
het meest van e ang. In dit plan worden, na afweging
van a e bij de waterhuishouding betrokken belangen, beleidslijnen ten
aanzien van regionale watersystemen geformuleerd en worden aan deze
systemen functies toegekend. Daarbij wordt tevens ingegaan op de
verhouding tot provinciale plannen die de relevante omgeving betreffen
(streekplan en milieube1eidsplan).
InVlaanderen heeft de invalshoek van de waterhuishouding bij ~sp~
nog...g~ . gang-gev.Dnden. Het enigc;..l>e!e~
. ttelijke
gfondslag betreft het door de VMM opgestelde alg9J1~~rzuiveringsprogramma op het eerste niveau (AWP-l) dat slechts een beperkt deel
(oppeiVTaktewaterkwaliteit)van het waterhuishoudkundig systeem bestrijkt.
De algemene conc.J.y,s· luidt dan ook dat het onmogelijk is om vanuit
waterhuishoillnrundig~r~ti~f
to -afstemming van (wetteIijke) beleidsplannen te komen tussen Nederland en Vlaanderen. Deze beperking in afstemmingsmogelijkheden wordt nog eens versterkt door een aantal procedurele
knelpunten. In de procedure tot vaststelling van het AWP zijn geen procedurele waarborgen opgenomen voor de positie van natuurlijke- en rechtspersonen. Deze kunnen hun eigen belangen dan wel de door hen behartigde
belangen (waarbij met name wordt gedoeld op de behartiging van het
kwetsbare natuur- en rnilieubelang) niet in de procedure kenbaar maken.
Bij de Nederlandse waterhuishoudingsplannen ligt dit anders. Daar zijn
voor een ieder inspraakmogelijkheden voorzien. Tevens moeten Belgische
autoriteiten worden geconsulteerd indien het plan mede betrekking heeft
op grensvormende of grensoverschrijdende wateren. In hoofdstuk 5 is dan
ook geconstateerd dat de plannen op basis van de Wwh goed aansluiten
bij het toetsingskader van het onderhavige onderzoek.
Wanneer de voorstellen van de Commissie Bocken die zijn verwerkt
in het voorontwerp van decreet betreffende het rivierbekkenbeleid en de
bescherming van de oppervlaktewateren doorgang vinden, zullen de
perspectieven voor afstemming vanuit waterhuishoudkundige invalshoek
verbeteren. Het in dit voorontwerp voorgestelde bekkenbeleidsplan beslaat
het volledige terrein van de waterhuishouding en biedt voor een ieder
inspraakmogelijkheden tijdens de planprocedure.

provmcig elan

Voor de afstemming van het waterhuishoudkundig beleid tussen Vlaanderen
en Nederland zijn vervolgens twee richtingen denkbaar.
In de eerste plaats kunnen aan rensoverschrijdende stroomgebiedscomite's pimbevoe'W'
. @o~IgOOFa'geii. Op basis van de overgedragen evoegaheden kan voor een grenslJyets~ijtlend -sttoomgebied een
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gemeenscha
lijk beleids Ian opjuridische grondslag vanuit waterhuishoudkundige ac tergron worden opgesteld. Daarvoor zou een stroomgebiedcomite de vorm moeten aannemen van een openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan zoals voorzien in de Benelux-overeenkomst grensoverschrijdende samenwerking. Hier is echter sprake van twee knelpunten. Ten
eerste kan de VMM niet deelnemen aan een samenwerkingsverband op
basis van de Benelux-overeenkomst. Bovendien geldt, voor de overdracht
van bevoegdheden aan een openbaar lichaam, in het kader van deze overeenkomst de nemo-plus-regel. Dit betekent dat geen andere bevoegdheden
kunnen worden overgedragen dan het betreffende bestuursorgaan bezit.
Gelet op de regelgeving in Vlaanderen zou dus uitsluitend een bevoegdheid
tot het vaststellen van het AWP-l kunnen worden overgedragen. Dit biedt
echter geen mogelijkheden voor een grensoverschrijdend beleidsplan op
juridische grondslag dat het gehele terre in van de waterhuishouding beslaat.
Bovengenoemde knelpunten zijn oplosbaar door middel van een uitbreiding
van de lijst van mogelijke deelnemers aan samenwerking op basis van de
Benelux-overeenkomst en door het creeren van een juridische grondslag
voor plannen op het terrein van de waterhuishouding in Vlaanderen (zoals
de voorgestelde bekkenbeleidsplannen). Er is echter mijns inziens een
belangrijke reden om, ook bij juridische mogelijkheden daartoe, af te zien
van de overdracht van planbevoegdheden aan een grensoverschrijdend
stroomgebiedcomite, De reden v<?2rd~e teg.Jgb,ol,l,dende
opste.llin is gelegen
in het feit dat een ai?.2pderlijk beleidsplan y-oor.eenafgebakend stroomgebied
nieuwe af~Sflerikelen
veroorzaakt. Deze hangen met name samen
met de zogenaamde baa .e;Qy:eli~oonst ctie, op basis waarvan (provincial e)
beleidsplannen in Nederland op -et terrein van de waterhuishouding,
milieubeheer en ruimtelijke ordening onderling moeten worden afgestemd.
Naast deze belemmerende factor moet tevens worden gewezen op het feit
dat de planbevoegdheden in het Vlaamse en Nederlandse recht, die voor
overdracht in aanmerking komen, een afgewogen beleid bevatten voar
gebieden die het niveau van stroomgebieden overstijgen. Een beleidsplan
per stroomgebied zou aan de afweging van de samenhangen binnen deze
grotere gebieden afbreuk (kunnen) doen.
Wanneer de overdracht van planbevoegdheden wordt afgeraden, blijft
afstemming van e op basis van he
.oillife"ilcht besci~de beleidsplannen
als tweede
tm over. Hoe kan deze afstemming ;orden vormgegeven
op een wijze die recht doet aan de samenhangen binnen waterhuishoudkundige systemen en de relatie met de relevante omgeving?

fie
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Mijns inziens kunnen grensoverschrijdende
oom ebiedcomite's hier
een belangrijke rol gaan vervullen A
~
gemeenschappelijk
beleidsplan betekent immers niet dat voor een stroomgebied niet (buitenwettelijk) een gezamenlijk standpunt kan worden ingenomen dat als uitgangspunt
dient bij advisering of inspraak in planprocedures op basis van het nationale
recht van de betrokken landen. Dit gezamenlijke standpunt zou door een
grensoverschrijdend stroomgebiedcomite kunnen worden opgesteld en
bijvoorbeeld de vorm kunnen aannemen van een plan van aanpak waarin
een eigen beleid voor het stroomgebied wordt geformuleerd. Gelet op het
feit dat de, op basis van het nationale recht van beide landen bevoegde,
beleidsbepalende instanties ook in het grensoverschrijdend stroomgebiedcomite zitting zuIlen hebben, kan een goede inschatting worden gemaakt van
de haalbaarheid van de voorsteIlen. Daarbij moet echter wel worden
gewezen op de belangentegenstellingen binnen grensoverschrijdende
beekstroomgebieden die bij het bepalen van een standpunt tegen elkaar
zullen moeten worden afgewogen. Wellicht kan aan natuurlijke- en
rechtspersonen de mogelijkbeid worden geboden om inte spreken alvorens
een standpunt voor het betreffende stroomgebied wordt geformuleerd. Van
deze inspraakmogelijkbeid kan op twee manieren een positieve werking
uitgaan. In de eerste plaats is er reeds in een vroeg stadium een duidelijk
beeld van de binnen het gebied bestaande belangen(tegenstellingen). Het
kan daarbij gaan om gebruiksbelangen, maar ook om het milieu- en
natuurbelang. De advies- en inspraakbevoegdheid bij de nationale
planprocedures kan ook beter beargumenteerd worden benut wanneer een
afweging van belangen bij de standpuntbepaling heeft plaatsgevonden. In
de tweede plaats kan een inspraakmogelijkbeid in het kader van de
standpuntbepaling de eventueel in een latere fase bij planprocedures op basis
van nationaal recht afwezige inspraakmogelijkbeden (denk aan de AWP' s)
enigszins compenseren. Voor het overige blijven uiteraard de planprocedures
op basis van het nationale recht onverkort in stand.
Het plan van aanpak zal in de eerste plaats een rol moeten spelen bij
inspraak en advisering in het kader van planprocedures op het terrein van
(onderdelen van) de waterhuishouding in Vlaanderen en Nederland. Zowel
voor het grensoverschrijdend stroomgebiedcomite als voor natuurlijke- en
rechtspersonen kan het plan van aanpak tevens een aanknopingspunt bieden
voor het beinvloeden van de inhoud van plannen die de relevante omgeving
betreffen vanuit het perspectief van de waterhuishouding. In het onderstaande worden de mogelijkbeden toegelicht.
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Beginnende met het milieubeheer kan worden vastgesteld dat hier belangrijke
(deels toekomstige) mogelijkbeden liggen. In de milieubeleidsplannen
op
basis van de Wm, en de milieubeleidsplannen
waarin de voorstellen van
de Commissie Bocken en het voorontwerp
van de Vlaamse regering
voorzien, wordt het beleid vastgesteld dat op een aantal punten van belang
is vanuit het perspectief van bescherming en beheer van grensoverschrijdende watersystemen.
In de plannen komen met name de gewenste resultaten
inzake de kwaliteit van onderdelen van het fysieke milieu en de te behalen
resultaten inzake het terugdringen en voorkomen van verontreiniging
aan
de orde, alsmede de instrumenten die daarbij kunnen worden gehanteerd.
Met name in verband met de grensoverschrijdende
samenhangen tussen
oppervlaktewater-,
grondwater- en bodemkwaliteitsbeleid
zijn deze plannen
relevant. Daarnaast zijn milieubeleidsplannen van belang voor de aanwijzing
van gebieden die bijzondere bescherming behoeven, waarbij het niet is
uitgesloten dat deze gebieden in het grensgebied gelegen zijn. In dat geval
zal afstemming in het bijzonder interessant zijn."
Aan de hand van het plan van aanpak voor het grensoverschrijdende
stroomgebied
kan dus worden getracht het milieubeleid te bemvloeden.
Daarbij moet rekening worden gehouden met twee factoren. In de eerste
plaats bestaat tussen milieubeleidsplannen
in de Vlaamse voorstellen een
hierarchische structuur, als gevolg waarvan de planinhoud van provinciale
en gemeentelijke plannen deels wordt bepaald door een hoger bestuursorgaan. In Nederland
bestaat deze hierarchische
structuur in beginsel
(behoudens aanwijzingsbevoegdheden)
niet.
De tweede factor betreft de wijze waarop invloed op de planvorming
zou kunnen worden uitgeoefend. Dit is voor de waterbeheerders,
verenigd
in het grensoverschrijdend
stroomgebiedcomite,
mijns inziens mogelijk via
de adviesbevoegdheid
die zowel in de Vlaamse voorstellen als in het stelsel
van milieubeleidsplannen
op basis van de Wm, is toegekend aan de meest
belanghebbende bestuursorganen. Waterbeheerders zullen over het algemeen
aan het criterium van 'belanghebbend
bestuursorgaan'
voldoen. Voor
natuurlijke- en rechtspersonen bestaat een bemvloedingsmogelijkheid
via
de weg van inspraak bij Gewestelijke en gemeentelijke milieubeleidsplannen
op basis van de voorstellen van de Commissie Bocken. In het voorontwerp
van de Vlaamse regering is tevens een inspraakbepaling bij de voorbereiding
van provinciale
plannen opgenomen.
In Nederland is op basis van
provinciale
en gemeentelijke
verordeningen
inspraak mogelijk bij de

6

Zie hierna bij de conclusies ten aanzien van instrumenten waarmee aan gebieden een
bijzondere beschermde status lean worden toegekend.
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voorbereiding van provinciale en gemeentelijke milieubeleidsplannen.
Op
deze wijze kan zowel de visie van het stroomgebiedcomite als die van
natuurlijke- en rechtspersonen
in de afwegingen ter voorbereiding
van
milieubeleidsplannen
een rol spelen.
Naast de milieubeleidsplannen zijn de afwegingen in ruimteli'ke beleidsplannen'-~t1m
ge ruiKvand€1500em van Ihvloe 0 dewaterhuishouding.
In VIrumaeren voorziet de - uidige wetgeving niet in ruimtefij'iCebeleidsplannen, maar is buitenwettelijk inmiddels een structuurplan in voorbereiding
waarin de globale ruimtelijke ontwikkeling voor het Vfaamse Gewest zal
worden weergegeven.
Dit structuurplan
zal, samen met provinciale en
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen,
in het toekomstige Decreet op
de ruimtelijke ordening en de stedebouw een juridische grondslag krijgen.
Anders dan de Vlaamse regelgeving biedt de Nederlandse
Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO) wel eenjuridische basis voor de vaststelling
van ruimtelijke
beleidsplannen.
Het gaat daarbij om
010 ische
kernbeslissingen (PKB 's) op rijksniveau, stree lannen op provinciaal niveau
en structuurplannen
0
emeentelijk niveau. Door mi del van advisering
kunnen de vanuit waterhuishoudkundig
perspectief wenselijk geachte
ruimtelijke ontwikkelingen, gebaseerd op het voorgestelde plan van aanpak,
tijdens de planprocedure worden voorgelegd. In het kader van de openbare
voorbereidingsprocedure
kan daarnaast een ieder zijn visie kenbaar maken
tijdens de termijn voor inspraak. Kortom, in Nederland bestaan reeds
mogelijkbeden om de inhoud van ruimtelijke beleidsplannen te beinvloeden
vanuit waterhuishoudkundig
perspectief.
Vanuit het perspectief van het gebruik van de bodem is ook de
beleidsvorming
ten behoeve van de ruimtelijke inrichting van belang. De
globale planvorming
bij ruilverkavelingsprojecten,
de voorstudies
bij
landinrichtingsprojecten
in Vlaanderen en (met name) de landinrichtingsprogramma's in Nederland,
spelen hierbij een rol. Enerzijds kunnen ter
ondersteuning van het waterhuishoudkundig
beleid inrichtingsmaatregelen
wordengestimuleerd
(multi-functionaliteit).
Anderzijds kan bij inrichtingsmaatregelen die vanuit een andere invalshoek dan de waterhuishouding
worden voorgesteld, via advies- dan wel inspraaianogelijkbeden
worden
geprobeerd om deze maatregelen zoveel mogelijk af te stemmen op de
waterhuishoudkundige
belangen. Formeel bestaan deze beinvloedingsmogelijkheden zowel voor bestuursorganen als voor natuurlijke- en rechtspersonen
(een ieder in de procedure) uitsluitend bij Nederlandse landinrichtingsprogramma's.
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In het voorgaande is op een aantal plaatsen gerefereerd aan inspraakmogelijkheden bij planprocedures waarmee eigen belangen, dan weI
belangen waarvan organisaties zich de bescherming hebben aangetrokken,
kenbaar kunnen worden gemaakt. Een probleem daarbij is dat de aankondiging van deze mogelijkheden steeds uitsluitend in het eigen land behoeft
plaats te vinden. Als gevolg daarvan is het voor natuurlijke- en rechtspersonen binnen de begrenzing van het stroomgebied maar buiten de landsgrenzen, niet eenvoudig om kennis te nemen van deze procedurele rechten. In
dit verband zou een grensoverschrijdend stroomgebiedcomite als taak op
zich kunnen nemen om voor publikatie binnen de stroomgebiedgrenzen
in beide landen zorg te dragen. Op deze wijze wordt de kans vergroot dat
ook een ieder (althans binnen het kader van het stroomgebied) kennis kan
nemen van beleidsvoornemens die van invloed zullen zijn op het betreffende
stroomgebied. Wanneer het gaat om voornemens die belangrijke nadelige
grensoverschrijdende milieu-effecten kunnen hebben, is daarbij het verdrag
van Espoo van belang. In dit verdrag wordt bepaald dat in het kader van
m. e. r. -procedures voor activiteiten met mogelijk nadelige grensoverschrijdende milieu-effecten, inspraak- en adviesmogelijkheden aan buitenlandse
natuurlijke- en rechtspersonen en aan buitenlandse bestuursorganen moeten
worden geboden. In dit verband moeten de voornemens dan ook in het
mogelijk benadeelde land worden aangekondigd. Tijdens de fase van het
opstellen van globale beleidsplannen is van belang dat in Nederland de
m.e.r.-plicht onder andere is gekoppeld aan ruimtelijke beleidsplannen
(PKB's) en in Vlaanderen momenteel buitenwettelijk reeds aan de globale
ruilverkavelingsplannen en in de toekomst wellicht ook aan structuurplannen
op basis van het Decreet op de ruimtelijke ordening en de stedebouw. In
die gevallen kunnen de procedurele waarborgen uit het verdrag van Espoo
mogelijk een rol gaan spelen. Deze bepalingen uit het verdrag van Espoo
sluiten goed aan bij de in hoofdstuk 3 van dit onderzoek als aandachtspunten
geformuleerde beginselen van gelijke rechtstoegang en non-discriminatie.
De verdragsbepalingen kunnen wellicht inspireren tot de in het voorgaande
als wenselijk geformuleerde grensoverschrijdende kennisgeving van
beleidsvoornemens .
De kwaliteit en het gebruik van de bodelJ! ~chadelijke
effecten
hebbe
en. Maatiegefeii'(;m eventuele nadelige effecten te
voorkomen worden onder andere in het natuurbeleid geformuleerd. In
hoofdstuk 5 is in dit verband gewezen op de betekenis van buitenwettelijke
plannen op het terrein van het natuurbeheer. Deze plannen bevatten belangrijke voorstellen voor grensoverschrijdende natuurbescherming, met
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name in het kader van de uitvoering van de Benelux-overeenkomst inzake
natuur- en landschapsbescherming. In de volgende fasen wordt dit nader
uitgewerkt.
Gelet op de bovenstaande conclusies en oplossingsrichtingen kunnen de
volgende aanbevelingen worden geformuleerd voor de eerste fase:
5

6

7

8

De overdraeht van planbevoegdheden aan een grensoversehrijdend stroomgebiedcomite ten behoeve van de totstandkoming van een gezamenlijk waterhuishoudkundig
beleidsplan per stroomgebied, wordt afgeraden gelet op afstemmingsperikelen die
als gevolg daarvan ontstaan met bestaande planstelsels op basis van de nationale
wetgeving. De afstemming van beleid door middel van bestaande nationale plannen
verdient de voorkeur.
De grensoversehrijdende
stroorngebiedcomite's
kunnen bij deze afstemming een
belangrijke rol spelen. Aan de hand van een gezamenlijk standpunt ten aanzien van
de ontwikkeling van het stroomgebied kan, naar analogie met ervaringen met plannen
van aanpak, worden geadviseerd tijdens planprocedures in Vlaanderen en Nederland
op de verschillende beleidsterreinen. Op deze wijze kan een gezamenlijk standpunt
samenbangend en afgewogen naar voren worden gebraeht.
De gezamenlijke standpuntbepaling moet een breed draagvlak hebben, waarbij de
in het grensgebied relevante belangen goed tegen elkaar zijn afgewogen. Daartoe
moet het plan van aanpak aan inspraak worden onderworpen waarmee wordt voorkomen dat in een later stadium nog alleriei tegenstrijdige belangen aan het lieht komen.
Door middel van publikatie van voomemens en de kennisgeving van inspraakmogelijkbeden in het gehele stroomgebied (binnen en buiten de landsgrenzen) worden
zoveel mogelijk betrokken natuurlijke- en rechtspersonen binnen het gebied bereikt.
Publikatie en kennisgeving kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden overeenkornstig de
bepalingen van het verdrag van Espoo. Op deze wijze wordt aan een ieder binnen
de stroomgebiedgrenzen
optimaal de mogelijkbeid geboden om zieh op de hoogte
te stellen van de mogelijkbeid om een mening kenbaar te maken. Dit geldt zowel
voor het plan van aanpak als voor de beleidsplannen op basis van nationaal recht
waarin reeds een inspraakmogelijkheid wordt voorzien.

6

Fase 2: Nadere uitwerking en invulling van globale beleidsdoelstellingen

6.1

Algemeen

In de tweede fase van de besluitvorming met betrekking tot bescherming
en beheer vangrensoverschrijdende watersystemen vindt operationalisering
plaats van het in fase 1 geformuleerde globale beleid. Hier wordt de link
gelegd tussen beleid en concrete activiteiten. De instrumenten in deze fase
vervullen daarmee een scharnierfunctie in de besluitvorming.
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Anders dan inde eerste fase, waarin planningsinstrumenten een exclusieve positie innemen, treedt in fase 2 differentiatie op injuridische instrumenten die bij bescherming en beheer kunnen worden ingezet. Tijdens deze
fase kan de uitwerking van het globale beleid worden toegespitst op de
mogelijkheden en beperkingen van de betreffende gebieden. Het gebied
waarover de bevoegdheden in deze fase zich uitstrekken is in een aantal
gevallen ook kleiner van omvang dan dat waarop de beleidsplannen uit de
voorgaande fase betrekking hebben. Ook bestaat bij enkele instrumenten
de mogelijkheid om de betreffende bevoegdheid in te zetten voor bijzondere
gebiedsbescherming. In de volgende deelparagrafen zal dat nog aan de orde
komen.
Bij de instrumenten die in de tweede fase een rol spelen gaat het om
bevoegdheden tot het vaststellen van operationele plannen, milieukwaliteitseisen en tenslotte het toekennen van een bijzondere beschermde status aan
gebieden.
7

6.2

Operationeleplannen

6.2.1

Karakterisering instrumenten

Van de drie genoemde categorieen instrumenten vormen operationele
plannen het duidelijkste voorbeeld van de scharnierfunctie die instrumenten
in de tweede fase van besluitvorming vervullen. Het globale beleid dat
tijdens de eerste fase is geformuleerd, wordt in operationele plannen vertaald
in maatregelen en tijdschema's. Deze plannen worden gekenmerkt door
het uitvoeringsgerichte karakter. Aan de ene kant kunnen operationele
plannen expliciet ingaan op uitvoeringsmaatregelen, aan de andere kant
kan ook door middel van de formulering van het toegestane gebruik van
een gebied richting worden gegeven aan concrete maatregelen of aan het
gebruik of de inrichting van een gebied.
De juridische binding van operationele plannen kan verschillen. Het
merendeel van de plannen bindt burgers en bestuursorganen niet rechtstreeks
en is indicatief van aard. Toch kan worden aangenomen dat het uitvoeringsgerichte karakter van operationele plannen leidt tot een verdergaande
juridische binding dan bij globale beleidsplannen het geval is. Naast de
operationele plannen van indicatieve aard kunnen tevens plannen worden
onderscheiden die de burgers en overheid binden (normatieve plannen).

7

Zie voor de schematische weergave van de bevoegdheidsverdeling bij operationele plannen
bijlage II.

439

Hoofdstuk 11

Deze plannen vormen in een aantal gevallen een bindend onderdeel van
het toetsingskader bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van concrete
activiteiten. Bij de juridisch bindende operationele plannen kan sprake zijn
van plannen waarvan de uitvoering verplicht dan wel facultatief is. In
paragraaf 6.2.2 wordt dit uitgewerkt.
6.2.2

Materiele afstemmingsmogelijkheden

en procedurele waarborgen

Vanuit waterhuishoudkundig perspectief zijn in de eerste plaats de
operationele plannen op het terrein van de waterhuishouding van belang.
In Vlaanderen gaat het om drie plannen. Dit zijn de door de VMM
opgestelde AWP's 2 en 3 (oppervlaktewaterkwaliteit) en de door de
verschillende waterbeheerders opgestelde bijzondere waterbeheersingsplannen (kwantiteit). Laatstgenoemde plannen berusten echter niet op een
wettelijke grondslag. Bij geen van de genoemde planvormen wordt voorzien
in procedurele waarborgen.
Voor wat Nederland betreft kan vooral worden gewezen op de verplichte
beheersplannen op basis van de Wet op de waterhuishouding (Wwh). Dit
kunnen (afhankelijk van de beheerssituatie) integrale beheersplannen dan
weI afzonderlijke kwaliteits- en kwantiteitsbeheersplannen zijn. Gelet op
de samenhangen binnen waterhuishoudkundige systemen verdient een
integraal beheersplan de voorkeur. De inhoud van de beheersplannen heeft
een duidelijke relatie met het globale beleid dat in fase 1 in waterhuishoudingsplannen en milieubeleidsplannen is uiteengezet. Met deze plannen moet
bij het vaststellen van beheersplannen rekening worden gehouden. In een
modelverordening is voor de beheersplannen een inspraakmogelijkbeid voor
een ieder uitgewerkt."
Op welke wijze kunnen de operationele plannen op het terre in van de
waterhuishouding bij afstemming tussen Vlaanderen en Nederland een rol
spelen?
Ten aanzien van de globale beleidsplannen in fase 1 heb ik geconcludeerd
dat overdracht van planbevoegdheden aan grensoverschrijdende stroomge-

8
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Naast de genoemde operationele plannen in Vlaanderen en Nederland zijn in mindere mate
de buitenwettelijke gemeentelijke totale rioleringsplannen in Vlaanderen en de gemeentelijke
rioleringplannen op grond van de Nederlandse Wm relevant. Vanuit waterhuishoudkundig
perspectief zijn deze met name van belang vanwege de informatie die daarin is opgenomen
over rioleringsstelsels in samenhang met de oppervlaktewaterkwaliteit. In het licht van
uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot het waterhuishoudkundig systeem als zodanig,
zijn ze minder van belang.
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biedcomite's geen aanbeveling verdient. Bij operationele plannen op het
terrein van de waterhuishouding spelen de bij fase 1 aangevoerde argumenten van het schaalniveau en de afstemmingsperikelen niet. Het gebied
waarover de bevoegdheden met betrekking tot operationele plannen zich
uitstrekken, valt in enkele gevallen samen met, en in de overige gevallen
binnen de grenzen van de stroomgebieden van beeksystemen. Het plangebied
is dan ook kleiner dan bij globale beleidsplannen het geval is. Voor het
schaalniveau kan worden vastgesteld dat de overdracht van operationele
planbevoegdheden op het terrein van de waterhuishouding aan grensoverschrijdende stroomgebiedcomite's niet op problemen hoeft te stuiten. Wat
zijn nu de voordelen van een gezarnenlijk grensoverschrijdend beheersplan
en welke knelpunten moeten worden opgelost alvorens bevoegdheidsoverdracht mogelijk is?
De belangrijkste voordelen van een gezarnenlijk beheersplan zijn de
gezarnenlijke besluitvorrning omtrent de uitvoeringsmaatregelen en de
tijdsplanning waarbinnen deze moeten worden gerealiseerd. Mogelijke
tegenwerping zou kunnen zijn dat daartoe afstemming tussen Vlaanderen
en Nederland voldoende is en dat bevoegdheidsoverdracht aan grensoverschrijdende stroomgebiedcomite's overbodig is. Deze tegenwerping zou
mijns inziens om een aantal redenen onterecht zijn. In de eerste plaats is
bij de bespreking van de planstelsels in hoofdstuk 5 al aan de orde geweest
dat zowel in Nederland als in Vlaanderen verschillende bestuursorganen
bij de uitwerking van het globale waterbeleid betrokken zijn. Afsternming
zal dan ook, gelet op het aantal betrokken beheerders, niet zo eenvoudig
zijn. Vanwege de samenhang tussen de verschillende beheersmaatregelen
verdient een grensoverschrijdend beheersplan, waarin alle aspecten van
de waterhuishouding worden betrokken, dan ook de voorkeur. Ook in de
richting van natuurlijke- en rechtspersonen kan zo meer duidelijkbeid worden
verschaft over de wijze waarop beleidsuitvoering gestalte zal worden
gegeven.
De uitvoeringsrnaatregelen in het gezamenlijk beheersplan moeten zoveel
mogelijk worden geforrnuleerd tegen de achtergrond van het beleid dat voor
het stroomgebied is vastgesteld. Voor een belangrijk deel is dit opgenomen
in het bij fase 1 voorgestelde plan van aanpak. In welke mate dat het geval
zal zijn is afbankelijk van de vraag in hoeverre de beleidsopties, die in het
plan van aanpak zijn geforrnuleerd, weerklank hebben gevonden bij de op
basis van nationaal recht vastgestelde plannen op de verschillende beleidsterreinen.
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De noodzaak van bepaalde uitvoeringsmaatregeIen, de prioritering en
de tijdsplanning van de uitvoering moet worden beoordeeld aan de hand
van de situatie binnen het stroomgebied in samenhang met de binnen het
gebied relevante belangen. Teneinde afgewogen keuzes te maken is een
inspraakmogelijkheid waar de relevante belangen kunnen worden toegelicht,
gewenst. Niet aIleen de gebruiksbelangen binnen het gebied, maar ook de
kwetsbare belangen van natuur en landschap moeten daarbij worden
afgewogen.
Bij een eventuele overdracht van planbevoegdheden aan grensoverschrijdende stroomgebiedcomite's gaat het om de overdracht van publiekrechtelijke bevoegdheden. Dit betekent dat bevoegdheidsoverdracht uitsluitend
mogelijk is aan een gemeenschappelijk orgaan dan weI een openbaar lichaam
op basis van de Benelux-overeenkomst.? Als knelpunt doet zich hierbij
opnieuw voor dat de VMM, die de bevoegdheid heeft tot vaststelling van
AWP's op het tweede en derde niveau, niet aan samenwerkingsvormen
op basis van de BeneIux-overeenkomst kan deelnemen. Uitbreiding van
de lijst van deelnemers van de BeneIux-overeenkomst is ook hier dus
dringend noodzakelijk. Over de Bijzondere waterbeheersingsplannen in
Vlaanderen is in het voorgaande al opgemerkt dat het daarbij om buitenwettelijk plannen gaat. Hier kan dus geen sprake zijn van overdracht van een
wetteIijke planbevoegdheid. WeI kunnen de bevoegde bestuursorganen
meewerken aan een grensoverschrijdend beheerspIan, waarbij het betreffende
onderdeel juridisch een wat andere betekenis heeft dan de overige
planonderdelen. Dit onderdeel ten aanzien van de waterkwantiteit in
Vlaanderen kan geen verdergaande juridische betekenis hebben dan die
van een beleidsregel. Vanuit het oogpunt van samenhang is dit (wellicht)
een nadeel.
Het gezamenlijke stroomgebiedbeheersplan kan het uitgangspunt vormen
voor afstemming bij de toepassing van andere juridische instrumenten die
in deze tweede fase van bescherming en beheer van watersystemen van
betekenis zijn. De inhoud van het beheersplan zal echter ook door de
toepassing van andere instrumenten worden beinvloed, Deze instrumenten
betreffen niet aIleen de ope ratione Ie plannen op andere beleidsterreinen,
maar bijvoorbeeld ook de toepassing van milieukwaliteitseisen en bevoegdhe9
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Een gemeenschappelijk orgaan is hier ook mogelijk aangezien de operationele plannen op
het terrein van de waterhuishouding geen burgers binden besluiten betreffen. Zou dit weI
het geval zijn geweest, dan zou aileen het openbaar Iichaam als samenwerkingsvorm kunnen
worden gehanteerd.
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den tot het toekennen van een bijzondere status. Op deze laatste twee
categorieen wordt in de paragrafen 6.3 en 6.4 ingegaan.
De afstemming met de operationele plannen op het beleidsterrein van
het milieubeheer kan, zowel in Vlaanderen (wat betreft de programma's
ter uitvoering van de twee convenanten) als in Nederland (ten aanzien van
milieuprogramma's), uitsluitend op informele wijze plaatsvinden. Bij geen
van de relevante programma's is namelijk sprake van advies- dan wel
inspraakmogelijk.heden. Met uitzondering van het Nederlandse gemeentelijk
milieuprogramma is zelfs bekendmaking niet verplicht. Toch zijn deze
programma's vanuit het perspectief van de waterhuishouding van belang
vanwege de uitvoeringsmaatregelen die daarin zijn opgenomen voor de
verbetering van de oppervlaktewater- grondwater- en bodemkwaliteit. Dit
betekent dat het vanuit waterhuishoudkundig perspectief dus voor zowel
de grensoverschrijdende stroomgebiedcomite's (aan de hand van het
opgestelde plan van aanpak) als voor natuurlijke- en rechtspersonen van
belang kan zijn om reeds in de beleidsfase (dus fase 1) invloed uit teoefenen
op de inhoud van milieubeleidsplannen. Daar zou bij de advisering dan
wel de inspraak kunnen worden aangegeven welke milieumaatregelen vanuit
waterhuishoudkundige invalshoek prioriteit zouden moeten krijgen.
In het kader van de ruirntelijke ordening vormen de gewestelijke en
gemeentelijke plannen van aanleg in Vlaanderen evenals het Nederlandse
gemeentelijke bestemmingsplan belangrijke instrumenten. De plannen
omvatten de juridisch bindende afwegingen ten aanzien van het gebruik
van gebieden uit het oogpunt van ruirntelijke ordening. Vanwege het
normatieve karakter van deze plannen kan door middel van juridisch
bindende bestemmingen en voorschriften de bescherming en het beheer
van watersystemen worden ondersteund (onder andere door delen van het
stroomgebied te bestemmen als natuurgebied met daaraan gekoppeld de
op bescherming gerichte voorschriften). In de tweede plaats is in Vlaanderen
van belang dat ruirntelijke plannen een belangrijk onderdeel van het
toetsingskader bij milieuvergunningen en bouw- en verkavelingsvergunningen vormen. In Nederland spelen de plannen met name een rol bij
beoordeling van aanvragen om bouw- en aanlegvergunningen. Ook met
het oog op de beoordeling van de toelaatbaarheid van concrete activiteiten
in een latere fase is het dus belangrijk om tijdens de fase van planvorming
te trachten invloed uit te oefenen op de bestemmingen en het gebruik van
gebieden. Daarbij is van belang dat zowel in de Stedebouwwet als de WRO
inspraak- en adviesmogelijk.heden zijn verankerd, alsmede een mogelijk.heid
om in laatste instantie bij de administratieve rechter om vernietiging van
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het plan te verzoeken. Hierbij moeten milieu-organisaties erop worden
geattendeerd dat koepelorganisaties geen toegang hebben tot de procedure
bij de Raad van State in Belgie.
Wanneer via inspraak:of advies wordt deelgenomen aan de planprocedure
moet niet uit het oog worden verloren dat de planinhoud deels door plannen
op hogere bestuursniveaus wordt bepaald. Het is dan ook verstandig om
ook bij beleidsplannen in fase 1, dan wel bij procedures voor het vaststellen
van operationele plannen op hogere bestuursniveaus, reeds van inspraaken adviesbevoegdheden gebruik te maken.
Naast operationele plannen die de bodembestemming betreffen hebben ook
ruimtelijke inrichtingsplannen in belangrijke mate een uitvoeringsgericht
karakter. Het gaat dan met name om het structuurplan in de Vlaamse
landinrichtingsprocedure en het landinrichtingsplan in Nederland. Evenals
bij de beleidsplannen kan bij de operationele inrichtingsplannen, gelet op
het multifunctionele karakter van de inrichtingsinstrumenten, worden
aangedrongen op maatregelen die in het belang zijn van de bescherming
en het beheer van watersystemen, dan weI die daaraan geen onnodige
atbreuk doen. Deze maatregelen kunnen in de fase van operationele plannen
concreter worden aangegeven dan in het kader van de globale planvorming
in fase 1.10 Door middel van inspraak kan zowel in Vlaanderen als in
Nederland de inhoud van de inrichtingsplannen worden beinvloed.
Ten aanzien van de betekenis van operationele beheersplannen voor de
bescherming en beheer van grensoverschrijdende watersystemen kunnen
de volgende aanbevelingen worden geformuleerd.
9

Gelet op de perspectieven voor een gezamenlijke uitwerking van het globale beleid,
in sarnenhang met de afstemming van de prioritering en tijdspJanning van
uitvoeringsmaatregelen, verdient het aanbeveling om voor grensoverschrijdende
stroomgebieden een gezamenlijk beheersplan op te stellen. Hierbij kunnen bestaande
planbevoegdheden aan grensoverschrijdende stroomgebiedcomite's worden
overgedragen. De VMM moet in verband hiermee aan de lijst van deelnemers in
de Benelux-overeenkornst worden toegevoegd.
10 Bij de vaststelling van het grensoverschrijdend beheersplan moet het globaJe beleid
dat in fase 1 is vastgesteld als referentiekader dienen.
10 Gelet op het grote aantaJ betrokken belangen is het nodig om natuurlijke- en
rechtspersonen bij de afwegingen omtrent de uitvoeringsmaatregelen, prioritering

10 Bij de ruilverkaveling in Vlaanderen speelt het kavelplan een rol. Dit is echter geen
plan dat vanuit waterhuishoudkundige invalshoek nog kan worden bemvloed tenzij men
als eigenaar of gebruiker van een perceel grond kan worden aangemerkt.
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en tijdsplanning te betrelcken. Inspraak naar aanleiding van het ontwerp van een
grensoverschrijdend
beheersplan is (voor zover deze niet reeds verplicht zijn op
basis van nationale regelgeving) in dit verband een randvoorwaarde.
12 In samenhang met de voor het grensoverschrijdende
stroomgebied relevante
maatregelen moet worden gestimuleerd dat bij afwegingen in operationele plannen
op het terrein van het milieubeheer, de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting
met waterhuishoudkundige
belangen rekening wordt gehouden. Bovendien kunnen
vanuit waterhuishoudkundigperspectief
maatregelen worden geinitieerd. Wat betreft
de kennisgeving van inspraak- en rechtsbeschermingsmogelijkheden
is aanbeveling
8 hier van overeenkornstige toepassing.

6.3

Milieukwaliteitseisen11

6.3.1

Karakterisering instrumenten

De in fase 1 opgestelde beleidsplannen geven richting aan de bescherming
en het beheer van (grensoverschrijdende) watersystemen. Aan het globale
beleid wordt door middel van operationele plannen een nadere invulling
en uitwerking gegeven. Indeze plannen worden de maatregelen geformuleerd in het licht van de functies en de kwaliteitsdoelstellingen van
waterhuishoudkundige systemen en hun relevante omgeving. De functie
van een gebied, zoals natuurgebied ofwaterwingebied, heeft consequenties
voor de kwaliteitsdoelstellingen die binnen het betreffende gebied moeten
worden gerealiseerd. Deze kwaliteitsdoelstellingen kunnen door middel
vanmilieukwaliteitseisenjuridisch bindend worden vastgelegd. Omgekeerd
zal het echter ook vaak zo zijn dat milieukwaliteitseisen de richting van
het beleid sturen. Zo zal het beleid zich moeten richten op de realisering
van reeds vastgestelde normen. De laatstgenoemde invloed van milieukwaliteitseisen zal niet zelden het gevolg zijn van EG-richtlijnen. De in
deze richtlijnen opgenomen milieukwaliteitseisen moeten door de EGlidstaten worden geYmplementeerd.
Hieruit blijkt dat de hier gekozen indeling in fasen niet per defmitie
een tijdsvolgorde aangeeft, maar meer een indeling betreft die het karakter
van het instrumentarium weerspiegelt.
De instrumentele kant van sturing dan wel invulling van de vaststelling
van beleid is een kant van de milieukwaliteitseisen. In de richting van
burgers bieden de normen tevens waarborgen, die het optreden van de

11 Zie voor de schematische weergave van de bevoegdheidsverdeling bij de vaststelling van
milieukwaliteitseisen bijlage III.
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overheid toetsbaar maken. De normen kunnen in sommige gevallen ook
tegen de overheid worden ingeroepen.
6.3.2

Materiele afstemmingsmogelijkheden en procedurele waarborgen

Anders dan bij de in paragraaf 6.2 besproken operationele plannen is
geconstateerd, strekt de werking van milieukwaliteitseisen zich vaak over
een groter gebied uit dan een afgebakend stroomgebied. Dit geldt in ieder
geval voor de basiskwaliteitseisen die betrekking hebben op het gehele
Vlaamse dan wel Nederlandse grondgebied. De bevoegdheid tot het vaststellen van basiskwaliteitseisen in de Vlaamse regelgeving beperkt zich op dit
moment tot oppervlaktewaterkwaliteitseisen.
In voorstellen van de
Commissie Bocken en de Vlaamse regering worden integrale milieukwaliteitseisen geintroduceerd, op basis waarvan de Vlaamse regering ook voor
andere onderdelen van het milieu tot vaststelling van milieukwaliteitseisen
zal kunnen overgaan. Voor dit onderzoek moet voornamelijk worden
gewezen op de grondwater- en bodemkwaliteitseisen. Voor Nederland
bestaan sinds de inwerkingtreding van de Wm voor rijksoverheid en
provincie reeds ruime bevoegdheden tot het vaststellen van milieukwaliteitseisen. Ook hier zijn met name de kwaliteitseisen voor oppervlaktewater,
grondwater en bodem van belang.
De afstemmingsmogelijkheden van milieukwaliteitseisen worden voor een
deel bepaald door minimumnormen uit EG-richtlijnen. Deze kunnen een
eerste aanknopingspunt voor afstemming tussen Vlaanderen en Nederland
vormen. Aandachtspunt hierbij is onder andere de mogelijke differentiatie
injuridische binding van de kwaliteitseisen (richtwaarde of grenswaarde).
Daarnaast speelt het probleem dat deze Europese normen de absolute
ondergrens van de bescherming aangeven.
In veel gevallen zullen de minimum-normen uit de EG-richtlijnen onvoldoende zijn om de voor kwetsbare gebieden (waaronder vaak ook
beeksystemen moeten worden begrepen) noodzakelijke milieukwaliteit te
waarborgen. Dit betekent Diet dat er geen mogelijkheden zijn om door
middel van milieukwaliteitseisen een op grensoverschrijdende watersystemen
toegesneden beschermiog van de kwaliteit te formuleren. Aan het specifieke
karakter van een gebied kan immers tegemoet worden gekomen door middel
van gebiedsgerichte milieukwaliteitseisen. In hoofdstuk 6 van dit onderzoek
is in dit verband geconcludeerd dat in Nederland al ruime mogelijkheden
bestaan tot de vaststelling vangebiedsgerichte milieukwaliteitseisen, terwijl
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in Vlaanderen een soortgelijke bevoegdheid is voorgesteld door de
Commissie Bocken en de Vlaamse regering. De Vlaamse voorstellen kennen
de bevoegdheid toe aan de Vlaamse regering. In Nederland hebben naast
het rijk ook de provincies een bevoegdheid tot het vaststellen van gebiedsgerichte milieukwaliteitseisen. Deze provinciale bevoegdheid wordt enerzijds
begrensd door (eventueel) door het rijk opgelegde beperkingen en anderzijds
door het lokale belang.
Aangezien de bevoegdheden bij regionale watersystemen primair bij
de provincie liggen, is de invulling van de kwaliteitseisen op dit niveau
ook voor de hand liggend. De rol van de gemeenten is mijns inziens bij
de vasts telling van kwaliteitseisen voor watersystemen van ondergeschikt
belang. Vanwege de schaal van het stroomgebied waar de problemen van
de aantasting van watersystemen zich manifesteren, moet het gemeentelijk
niveau als ongeschikt worden beschouwd voor het formuleren van de
milieukwaliteit.
Anders ligt het met de waterschappen. Ret zou goed denkbaar zijn om
op het niveau van de waterschappen nadere invulling te geven aan de
vasts telling van milieukwaliteitseisen. Ik: denk dan bijvoorbeeld aan het
waterschap De Dommel dat (aan de Nederlandse kant) in het stroomgebied
van de gelijknamige beek het kwaliteits- en kwantiteitsbeheer voert en
daardoor beter dan andere overheidslichamen op de hoogte is van de
specifieke eisen van het stroomgebied.
Bijzondere vermelding verdienen tenslotte de milieukwaliteitseisen voor
bijzondere soorten of levensgemeenschappen die in Nederland door de
rijksoverheid kunnen worden vastgesteld. Deze belangrijke bevoegdheid
tot vaststelling van ecologische normen, die blijkens de memorie van
toelichting onder andere voor beken relevant is, kan een belangrijk
instrument vormen in het licht van de bescherming van de regionale
watersystemen. Gelet op de schaal van de bekenproblematiek zou deze
bevoegdheid kunnen worden uitgeoefend door waterschappen op basis van
aanvullende regelgeving, waartoe in art. 34 Wvo de mogelijkheid wordt
geopend.
In Vlaanderen zal de bevoegdheid tot de vaststelling van ecologische
milieukwaliteitseisen binnen de algemene en gebiedsgerichte normstellingsbevoegdheid van de Vlaamse regering vallen.
De gebiedsspecieke vasts telling van milieukwaliteitseisen zou ook
denkbaar zijn als bevoegdheid die door een grensoverschrijdend stroomgebiedcomite wordt uitgewerkt, zeker gelet op de mogelijkheid om een op
het gebied toegespitste bescherming, met inachtneming van de grensoverschrijdende samenhangen, te formuleren.
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Vanwege het specifieke karakter en de specifieke belangen van beeksystemen
en hun stroomgebieden, en het daarop toegespitste karakter van gebiedsgerichte milieukwaliteitseisen, moet het normstellende bestuursorgaan op de
hoogte zijn van het karakter van het gebied en de relevante belangen die
beschermd moeten worden. In dit verband is van belang dat zowel in
Nederland als in Vlaanderen (in de voorstellen van de Commissie Bocken
en het voorontwerp van de Vlaamse regering) aan een ieder de mogelijkheid
wordt geboden om in te spreken naar aanleiding van voorgestelde
milieukwaliteitseisen. Op deze wijze kunnen niet aIleen direct betrokken
gebruikers van een gebied, maar ook organisaties die de milieu-en
natuurwaarden van gebieden beogen te beschermen, in de procedure aan
bod komen. De nederlandse provincies kunnen een soortgelijke inspraakmogelijkheid opnemen in de inspraakverordening. Wanneer de provincies in
Nederland eventueel van de bevoegdheid gebruik maken om het vaststellen
van kwaliteitseisen te delegeren (aan waterschappen), is het wenselijk dat
a1s voorwaarde bij delegatie wordt opgenomen dat een inspraakmogelijkbeid
moet worden geboden. Deze voorwaarde zou in een besluit tot delegatie
dienen te worden geformuleerd.
In het licht van het bovenstaande kunnen wat betreft de betekenis van
milieukwaliteitseisen bij bescherming en het beheer van grensoverschrijdende
watersystemen de volgende aanbevelingen worden geformuleerd.
13 Gelet op de specifieke kenmerken van en de belangen die zijn betrokken bij
beeksystemen enerzijds, en de per stroomgebied varierende mate van aantasting
van de beeksystemen anderzijds, zal waarschijnlijk niet met basiskwaliteitseisen
kunnen worden volstaan. Het verdient dan ook aanbeveling om, na inwerkingtreding
van de voorstellen van de Commissie Bocken, te komen tot het vaststellen van
gebiedsgerichtekwaliteitseisendie
zijn toegespitstop de kenmerken vande betrokken
beeksyste~en. Gelet op het gebiedsspecifieke karakter zou de vaststelling ook door
een grens verschrijdend stroomgebiedcomite kunnen plaatsvinden.
14 Waarbor
n voor de betrokkenheid van natuurlijke- en rechtspersonen moeten niet
uit het oog worden verloren. Juist in verband met een toespitsing van normen op
bepaalde gebieden is het van belang om te weten welke belangen binnen het gebied
een rol spelen, zodat deze ook bij de vaststelling van gebiedsgerichte milieukwaliteitseisen kunnen worden meegewogen.
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6.4

Toekennen van een bijzondere beschermde status"

6.4.1

Karakterisering instrumenten

In de voorgaande paragraaf is al aangegeven dat algemene beschermingsmaatregelen vaak met voldoende zullen zijn om kwetsbare gebieden zoals
beekstroomgebieden te beschermen. Gebiedsgerichte milieukwaliteitseisen
vormen een voorbeeld van een aanvulling op de algemene beschermingsmaatregelen. De meest vergaande mate van bescherming die aan gebieden
kan worden geboden, is echter het toekennen van een bijzondere beschermde
status aan deze gebieden. Aan deze aanwijzingsinstrumenten zijn (of worden)
in zijn algemeenheid rechtsgevolgen verbonden die de bijzondere beschermingsfunctie beogen te ondersteunen.

6.4.2

Materieleafstemmingsmogelijkhedenenprocedurelewaarborgen

Bij de bespreking van de eerste fase is kort ingegaan op de buitenwettelijke
beleidsplannen op het terre in van het natuurbeheer waarin voornemens zijn
geformuleerd om, in uitvoering van de Benelux-overeenkomst inzake natuuren landschapsbescherming, tot bescherming van grensoverschrijdende
natuurgebieden en waardevolle landschappen te komen. De noodzaak tot
bescherming van natuurwaarden kan zich ook voordoen ten aanzien van
de (ecologische) waarden van grensoverschrijdende watersystemen. De
Benelux-overeenkomst biedt echter op zichzelf geen instrumentarium en
zal dus, door rniddel van instrumenten die op basis van het nationale recht
van betrokken Ianden aanwezig zijn, nader moeten worden ingevuld.
De Vlaamse regeling omtrent aanwijzing van natuurreservaten en
bosreservaten (afhankelijk van de eigendomssituatie door de Vlaamse
regering dan weI de Gemeenschapsminister) en de Nederlandse regeling
tot aanwijzing van natuurmonumenten (door de minister van LNV en in
de toekomst in beginsel door gedeputeerde staten) zijn in dat verband
primair van belang en bieden goede afstemmingsmogelijkheden. Dit heeft
te maken met de reikwijdte van de bescherming en de rechtsgevolgen die
aan de aanwijzing verbonden zijn. De reikwijdte van de bescherming kan
worden afgeleid uit de doeistellingen van de betreffende wetten. Zowel
de VIaamse ais de Nederlandse regeling is gericht op het brede belang van
bescherming van aanwezige natuurwaarden. De aanwijzing Ieidt op basis

12 Zie voor de schematische weergave van de bevoegdheidsverdeling bij het toekennen van
een bijzondere beschermde status bij1age IV.
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van de Vlaamse en de Nederlandse wettelijke bepalingen tot een tweetal
vergelijkbare recbtsgevolgen. In de eerste plaats betreft dit een aantal
verboden die direct aan de aanwijzing verbonden zijn. Als tweede
recbtsgevolg zijn bebeersplannen relevant. 13 Op deze bebeersplannen kom
ik nog terug in paragraaf 7.4.
In verband met de vanuit oogpunt van natuurbeboud belangrijke
afwegingen die aan de besluitvorming omtrent de toekenning van een
bijzondere bescbermde status ten grondslag liggen, moet worden opgemerkt
dat de inspraak- en beroepsmogelijkbeden in Vlaanderen beperkt zijn. Bij
de aanwijzing van natuurreservaten en bosreservaten is uitsluitend
annulatieberoep op de Raad van State mogelijk voor belangbebbenden,
waarbij natuur- en milieubescbermingsorganisaties die als koepelorganisatie
moeten worden aangemerkt zijn uitgesloten van de beroepsmogelijkbeden.
Onder belangbebbenden kunnen daarbij (zie voor de randvoorwaarden par.
7.3.2.2 van boofdstuk 5) ook buitenlandse belangbebbenden worden
begrepen. In Nederland is in de aanwijzingsprocedure (zowel nu als in bet
wetsvoorstel voor de nieuwe Nb-wet) wel voor een ieder inspraak mogelijk.
Bovendien kan tegen de aanwijzing, na bet volgen van een bezwaarschriftprocedure, beroep op de Afdeling bestuursrecbtspraak worden ingesteld
door belangbebbenden. Daar bestaan dus ruimere mogelijkbeden tot
beinvloeding van natuurbescbermingsmaatregelen vanuit waterbuisboudkundig perspectief. Dit is van belang aangezien met name door milieu-en
natuurbescbermingsorganisaties bet element van de bescberming van rnilieuen natuurwaarden in de inspraakprocedure zal worden geaccentueerd.
In Vlaanderen zijn naast de aanwijzing van natuur- en bosreservaten
tevens de rangscbikkingsmogelijkbeden als landscbap van belang. In bet
Natuurontwikkelingsplan Vlaanderen wordt de toepassing van de rangschikking onder andere voorgesteld voor blauwe landscbapselementen, zoals
beken. Anders dan bij de aanwijzing van natuur- en bosreservaten zijn in
de rangscbikkingsprocedure ookmeer procedurele waarborgen opgenomen
zoals publikatie, inspraak en recbtsbescbermingsmogelijkbeden. In boofdstuk
8 is bij de bespreking van bet wetsvoorstel Nb-wet opgemerkt dat in
Nederland, in aanvulling op de aanwijzing van bescbermde natuurmonumenten, tevens een bevoegdheid tot aanwijzing van bescbermde landscbappen
zal worden opgenomen. In de Nederlandse wetgeving gaat bet daarbij om
een nieuwe bevoegdheid, waarvan de betekenis moet worden afgewacbt.

13

dat in de toekomst in de Nederlandse Nb-wet nog een rechtsgevolg
Het betreft de bevoegdheid tot bet nemen van beheersmaatregelen
door bet bevoegde bestuursorgaan, wanneer door het achterwege blijven van deze maatregelen
natuurwaarden
in ernstige mate verminderen of dreigen verminderen.
Opmerking

verdient

zal worden toegevoegd.
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Naast deze instrumenten, die uitsluitend het belang van bescherming van
natuurwaarden betreffen, is in hoofdstuk 8 geconcludeerd dat zowel de
Vlaamse als de Nederlandse regelgeving voorzien in instrumenten waarmee
gebieden, waarbinnen een bijzondere relatie tussen natuur en landbouw
bestaat, kunnen worden beschermd. Het gaat om de aanwijzing van gerichte
natuurreservaten in Vlaanderen (door de Vlaamse regering dan wel de
Gemeenschapsminister) en de beheersgebieden en reservaatsgebieden in
Nederland (door gedeputeerde staten). Door middel van beheersplannen
of beheersovereenkomsten (zie hiema in paragraaf 7.4) wordt binnen deze
gebieden het beheer gericht op instandhouding van natuurwaarden. De
bescherming van deze gebieden kan met name in het Belgisch-Nederlandse
grensgebied, waar landbouw een belangrijke factor vormt, een rol van
betekenis vervullen.
Het aankoopbeleid dat in Nederland voor de reservaatsgebieden
waarbinnen geen rendabele agrarische bedrijfsvoering meer mogelijk is,
wordt gevoerd kent men in Vlaanderen niet. Hoewel in het licht van de
beleidsvoomemens in het Natuurontwikkelingsplan weI wordt gesproken
over aankoopbeleid, is niet op voorhand duidelijk of daarmee ook wordt
gedoeld op deze gebieden.
Mijns inziens zouden, gelet op de perspectieven voor afstemming en het
belang voor de bescherming van beekstroomgebieden, zowel de instrumenten
die de bescherming van natuurwaarden betreffen, als de instrumenten die
de verweving tussen natuur en landbouw beogen te beschermen, bij de
uitvoering van de Benelux-overeenkomst inzake natuur- en landschapsbescherming kunnen worden betrokken.
Naast de bescherming van de natuurlijke waarden van grensoverschrijdende
watersystemen kunnen beschermingsmaatregelen ook zijn gericht op
gebruiksfuncties. Bij de bescherming van grensoverschrijdende gebieden
met het oog op de drinkwatervoorziening is de Benelux-beschikking inzake
overleg en samenwerking bij de voorbereiding van beslissingen die van
belang zijn voor de bescherming van grondwater in grensgebieden, relevant.
De beschikking bevat bepalingen voor de afstemming van procedures bij
afbakening van waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden.
Het gaat om bepalingen ten aanzien van gegevensverstrekking, advisering
en kennisgeving.
Wat betreft de aanwijzingsinstrumenten voor waterwingebieden zijn
de aanwijzing van waterwingebieden en beschermingszones in Vlaanderen
en de aanwijzing van milieubeschermingsgebieden in Nederland van belang.
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Bedoelde milieubeschermingsgebieden op basis van de Wm omvatten onder
andere de voorheen bestaande grondwaterbeschermingsgebieden die, evenals
de Vlaamse waterwingebieden en beschermingszones, in het perspectief
van de drinkwatervoorziening moeten worden geplaatst. Tussen de
aanwijzing in Vlaanderen en Nederland bestaan momenteel twee belangrijke
verschillen. Inde eerste plaats worden de rechtsgevolgen van een aanwijzing
in Vlaanderen in uitvoeringsbesluiten bij het Grondwaterdecreet geregeld,
terwiji ten aanzien van Nederlandse milieubeschermingsgebieden die in
de provinciale milieubeleidsplannen worden aangewezen, de rechtsgevolgen
in een provinciale milieuverordening moeten worden opgenomen. Dit
betekent tevens dat de rechtsgevolgen in Vlaanderen, anders dan in
Nederland, reeds volledig zijn ingevuld. Ten tweede leidt het verschil in
het instrument van aanwijzing tot afwijkende inspraak- en rechtsbeschermingsmogelijkheden.
in dit verband kan worden gewezen op de ontwikkeling naar integrale
milieubeschermingsgebieden. Als gevolg daarvan zullen in de toekomst
de mogelijkheden tot afstemming breder zijn dan uitsluitend het belang van
de drinkwaterwinning. Het gaat hierbij om twee aspecten. In de eerste plaats
is noch in de Vlaamse voorstellen, noch in de Nederlandse regeling van
aanwijzing van milieubeschermingsgebieden een beperking opgenomen van
belangen waarop de bescherming zich kan richten. Inde tweede plaats biedt
ook de aanwijzingsprocedure goede aanknopingspunten voor afstemming.
Zowel in Nederlandse als in de Vlaamse regeling worden de betreffende
gebieden aangewezen in het kader van de milieubeleidsplannen, waaromtrent
is geconc1udeerd dat deze goede afstemmingsmogelijkheden zal bieden.
Opmerking verdient dat in Vlaanderen aan de aanwijzing van milieubeschermingsgebieden in milieubeleidsplannen geen rechtsgevolgen worden
verbonden. Deze moeten in een afzonderlijke regeling worden neergelegd.
Bij de aanwijzing van milieubeschermingsgebieden door de Nederlandse
provincie geldt hetzelfde, maar biedt de provinciale milieuverordening het
kader voor vaststelling van voorschriften die binnen de gebieden gelden.
Gelet op de bovenstaande ontwikkelingen in het instrumentarium voor het
toekennen van een bijzondere beschermde status kunnen tegen de achtergrond van de bescherming en het beheer van watersystemen in het
grensgebied de volgende aanbevelingen worden gedaan.
15 Ter uitvoering van de Benelux-overeenkomst inzake natuur- en landschapsbescberming kan in de toekornst, tegen de acbtergrond van de bescberming van
natuurwaarden van grensoverschrijdende watersystemen, meer gebruik worden
gemaakt van de mogelijkbeden tot bescberroing van grensoverschrijdende natuurge-

452

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
bieden. Daarbij bieden de instrumenten in Vlaanderen en Nederland goede
aanknopingspunten. Ben grensoverschrijdend stroomgebiedcomite lean vanuit het
perspectief van bescherming en beheer van grensoverschrijdende watersystemen
een adviserende rol vervullen. Daarnaast moet, gelet op de afweging van bij de
beschermiog betrokken belangen, aandacht worden besteed aan de procedurele
waarborgen als randvoorwaarde voor de belangenafweging.
16 Bij de aanwijzing van waterwingebieden en beschermingszones moet uitvoering
worden gegeven aan de Benelux-beschikking. Bij deze uitvoering kan het grensoverschrijdend stroomgebiedcomite een coordinerende rol spelen bij informatieverschaffing en advisering.
17 In het kader van de in fase 1 besproken betekenis van milieu-beleidsplannen zal,
wanneer de Vlaamse voorstellen in werking zijn getreden, aan (delen van) de
beekstroomgebieden door middel van milieubeschermingsgebieden een bijzondere
bescherming kunnen worden gegeven, met name in samenhang met het vaststellen
van gebiedsgerichte milieukwaliteitseisen.

7

Fase 3: Concrete activiteiten

7.1

Algemeen

De uitvoering van concrete activiteiten met mogelijke effecten op waterhuishoudkundige systemen en de relevante omgeving, wordt zowel in Nederland
als in Vlaanderen door vijf categorieen instrumenten gereguleerd. In de
eerste plaats wordt de toelaatbaarheid van activiteiten bepaald door
rechtstreeks werkende emissienormen. Emissienormen kunnen de vertaling
vormen van milieukwaliteitseisen naar concrete activiteiten, maar ook
bijvoorbeeld ter implementatie van EG-richtlijnen worden vastgesteld.
Veruit het belangrijkste instrument voor de regulering van concrete
activiteiten betreft de vergunning. Daaraan verwant zijn algemene regels
die steeds vaker naast of in plaats van vergunningen worden toegepast.
Van een andere aard zijn de beheersplannen en beheersovereenkomsten.
Deze instrumenten kunnen uitsluitend in onderlinge overeenstemming tussen
overheid en betrokken burger/organisatie worden toegepast, terwiji
emissienormen, vergunningen enalgemene regels worden gekenmerkt door
het uiteindelijk eenzijdige karakter van de beslissing door het betrokken
bestuursorgaan. De genoemde categorieen komen hieronder achtereenvolgens
aan de orde.
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7.2

Emissienormen'"

7.2.1

Karakterisering instrumenten

Door middel van emissienormen wordt de maximaal toelaatbare uitstoot
van vervuilende stoffenjuridisch bindend vastgesteld. Indit onderzoek gaat
het daarbij met name om de uitstoot van stoffen naar oppervlaktewater,
grondwater en bodem. De juridische binding van de normen wordt, evenals
bij milieukwaliteitseisen, uitgedrukt in 'grenswaarden' en 'richtwaarden'
(zie oak par. 6.3.2). Anders dan milieukwaliteitseisen hebben emissienormen
rechtstreekse werking. Als gevolg daarvan zijn deze normen ook direct
van betekenis voor de uitoefening van concrete activiteiten. Emissienormen
bieden enerzijds een instrument voor de overheid en maken anderzijds het
optreden van de overheid toetsbaar. Er kan dus een instrumentele- en
waarborgkant worden onderscheiden.
7.2.2

Materiele afstemmingsmogelijkheden en procedurele waarborgen

Mogelijkheden tot grensoverschrijdende afstemming van emissienormen
ten behoeve van de bescherming van grensoverschrijdende watersystemen,
kunnen opdrie niveaus een rol spelen.
In de eerste plaats is de harmonisatie door middel van EG-normen van
belang. Deze worden als minimumnormen aan de lidstaten opgelegd. Bedoelde richtlijnen bevatten vaak expliciet een samenwerkingsverplichting voor
de lidstaten. Ben op concrete gebieden afgestemde normstelling komt daarbij
tot nu toe niet VOOL
Het tweede niveau betreft de emissienormen die op basis van het
nationale recht kunnen worden vastgesteld. Zowel in Vlaanderen als in
Nederland bevat de regelgeving een aantal algemene normstellingsbevoegdheden. In de hoofdstukken 6 en 7 is daarnaast opgemerkt dat
emissienormen kunnen voorkomen in algemene regels voor inrichtingen
of lozingen. Het gaat dan niet om emissienormen met een algemene
werking, maar om normen die uitsluitend van toepassing zijn op de
inrichtingen of lozingen waarop de algemene regels zijn gericht. Deze
algemene regels komen hierna aan de orde in paragraaf 7.3.
Als het gaat om de grensoverschrijdende afstemming van emissienormen
met algemene werking moet dit uiteraard plaatsvinden op het moment van

14 Zie voor de schematische weergave van de bevoegdheidsverdeling bij de vaststelling van
emissienormen bijlage v.
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normstelling. Als voorbeeld van een afstemmingmogelijkheid is in hoofdstuk
6 gewezen op het Mestdecreet in Vlaanderen en de normen op basis van
de Wet bodembescherming in Nederland. Gelet op het algemene karakter
van deze emissienormen ligt het niet direct voor de hand om op dit niveau
naar afstemming ten behoeve van bescherming van concrete gebieden te
streven. Bij de bescherming van grensoverschrijdende beeksystemen,
waarvoor in dit onderzoek een aantal oplossingsrichtingen worden
aangegeven, zal echter vaak een op de specifieke kenmerken van het gebied
toegespitste bescherming nodig zijn. Om deze reden zie ik als voornaamste
rol van emissienormen in het kader van grensoverschrijdende afstemming
de betekenis van de emissienormen bij vergunningverlening. Dit kan worden
gezien als het derde niveau. De emissienormen maken in dat verband
onderdeel uit van vergunningvoorschriften. In het kader van een vergunning
voor een concrete a~t
kunnen op het betrokken gebied toegespitste
voorschriften, waaronder emissienormen, worden opgenomen. Op deze
wijze kunnen vooral de gebiedsgerichte milieukwaliteitseisen worden
omgezet in emissienormen bij vergunningverlening. In mijn ogen hebben
de emissienormen bij bijzondere gebiedsbescherming dan ook vooral een
vertalingsfunctie. Opmerking verdient dat dit ook in het IPPC-voorstel aan
de orde komt, waarin immers wordt bepaald dat door middel van
ernissienormen de milieukwaliteitseisen moeten worden vertaald in
uitstootnormen per bron.
Wanneer milieukwaliteitseisen bij de vergunningverlening worden
vertaald naar ernissienormen voor concrete activiteiten, wordt hiermee aan
natuurlijke- en rechtspersonen binnen het stroomgebied een mogelijkheid
geboden tot controle op de realise ring van milieukwaliteitseisen. Op de
betekenis van vergunningen als instrument wordt in paragraaf 7.3 nog nader
ingegaan.
Gelet op deze hoofdzakelijk afgeleide betekenis van emissienormen kan
ten aanzien van de afstemming van emissienormen de volgende aanbeveling
worden geformuleerd:
18 Ret beinvloeden van de noodzakelijke milieukwaliteit moet primair plaatsvinden
via de vaststelling van gebiedsgerichte milieukwaliteitseisen. De gebiedsspecifieke
vertaling naar emissienormen moet plaatsvinden in het kader van vergunningverlening, waarrnee aan natuurlijke- en rechtspersonen een mogelijkheid tot controle
wordt geboden of milieukwaliteitseisendaadwerkelijk
in uitstootnormen worden
vertaald. In dit verband zijn procedurele waarborgen in het kader van de
vergunningverlening,
op basis waarvan de vertaling van milieukwaliteitseisen
in emissienormen kan worden beinvloed, van belang.
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7.3

Vergunningen en algemene regels"

7.3.1

Karakterisering instrumenten

In paragraaf 1 van hoofdstuk 7 is aangegeven dat door middel van
vergunningen en algemene regels een in beginsel verboden activiteit wordt
toegestaan met inachtneming van de bij de vergunning of in de algemene
regels opgenomen voorschriften. Bij vergunningen gaat het om regulering
van concrete activiteiten, terwijl bij algemene regels categorieen van
activiteiten worden gereguleerd. Vergunningen en algemene regels zijn
instrumenten waarmee het overheidsbeleid wordt uitgevoerd. Daarnaast
wordt zowel door vergunningen als door algemene regeis de positie van
degene die de activiteit uitvoert en van natuurlijke- en rechtspersonen die
als derden kunnen worden aangemerkt, gewaarborgd. In de vergunning
dan weI de aigemene regels worden namelijk de randvoorwaarden
waarbinnen de activiteit mag worden uitgevoerd, nader omlijnd.
In paragraaf 7.3.2 zal op de perspectieven voor afstemming van
vergunningen en algemene regels worden ingegaan. Daarbij zal tevens de
betekenis van procedurele waarborgen in dit verband worden aangegeven,
evenals de mogelijke rol die grensoverschrijdende stroomgebiedcomite's
daarbij kunnen vervullen.
7.3.2

Materiele afstemmingsmogelijkheden

en procedurele waarborgen

In hoofdstuk 7 is geconcludeerd dat een groot aantal vergunningstelsels
van belang is voor de bescherming en het beheer van watersystemen.
Evenals bij de hiervoor behandelde instrumenten doet zich ook bij
vergunningstelsels de vraag voor welke perspectieven voor grensoverschrijdende afstemming aanwezig zijn en wat daarbij de betekenis is van
procedurele waarborgen. Daarnaast kan de vraag worden gesteld of het
zinvol is om deze bevoegdheden te laten uitoefenen door een grensoverschrijdend stroomgebiedcomite. Dit laatste element zal ik als eerste
behandelen om vervolgens uit te komen bij de materiele afstemmingsmogelijkheden en de procedurele waarborgen. Op algemene regels kom ik terug
aan het slot van deze paragraaf.

15 Zie voor de schematische weergave van de bevoegdheidsverdeling bij vergunningen en
algemene regels bijlage VI.
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~~~gj~~~~~~ef!!rlenende

comr

bevoegdheden aan grensoverschrij-

--18- naar Illijnnlening 'om eerraantel-redenen

niet we~
Ie e ~.Qdzakelijk.
Inde eerste plaats is de verdeling van bevoegdheden tot vergunningverlening zowel in Vlaanderen als in Nederland zeer versni erd. Gelet op
het systeem van de Benelux-overeenkomst inzake greusoverschrijdende
samenwerking zou overdracht van de vergunningverlenende bevoegdheden
aan grensoverschrijdende stroomgebiedcomite's ertoe leiden dat ook at deze
afzonderlijke bevoegde bestuursorganen gaan deelnemen aan het betreffende
samenwerkingsverband. Als gevolg hiervan zou een stroomgebiedcomite
bestaan uit een veelheid van deelnemers. Dit levert het gevaar op van een
logge organisatie, waannee grensoverschrijdende afstemming en samenwerking niet zijn gediend.
In de tweede plaats is het de vraag of een grensoverschrijdend
stroomgebiedcomite steeds een even goed inzicht heeft in de plaatselijke
oms-tan i h
n als de at onderlijke bestuursorganen.
de derde plaats, en dit IS ze er me"t efOnbelangrijkste argument,
kan slecJ!!,§.bi' een deel van de vergunningen worden gesteld dat de
betreffende act! . ei
k djr.ect of initecr--grensoverschrijdende effecten
zal ku
Y.. roorzaken:-crelet op de hoeveelheid gevallen waarin deze
grensoverschrijdende effecten zich niet zullen voordoen is het onwenselijk,
en bovendien niet in overeenstemming met het karakter van grensoverschrijdende stroomgebiedcomite's, om de vergunningverlenende bevoegdheden
over te dragen.

-

Evenals dat bij een aantal instrumenten in voorgaande paragrafen is
geconcludeerd geldt ook voor vergunningverlening, in de gevallen waarin
wel mogelijke grensoverschrijdende effecten binnen het watersysteem kunnen
optreden, de noodzaak om tot grensoverschrijdende afstemming te komen.
Omdat door concrete activiteiten De ange
anila1:UW:lijke-en rechtspersonen, evenals milieu- en natuurbelangen, kunnen worden geschaad, spelen
juist in de fase van de beoordeling van concrete activiteiten in het kader
van vergunningprocedures procedurele waarborgen ten behoeve van een
zorgvuldige afweging van deze belangen een zeer belangrijke roI. Dat bij
de materiele afstemming en het waarborgen van procedurele rechten zeker
ook een rol voor grensoverschrijdende stroomgebiedcomite' s is weggelegd
zal in het onderstaande nog worden toegelicht.
De materiele afst~mmingsmogelijkheden en procedurele waarborgen zijn
vooral aanwezig bij j.~.J
nningstelsels die de oppervlaktewater-,
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grondwater- en bodemkwaliteit betreffen. Een aantal aspecten lean hierbij
worden 0~-h!."Y'i"-.
-In de eerste plaats is van belang op welke wijze natuurlijke- en
rechtspersonen en bestuursorganen zich op de hoogte kunnen stellen van
de voorgenomen activiteit waarbij mogelijk grensoverschrijdende effecten
kunnen optreden. Indit verband zijn kennisgevings- en publikatieverplichtingen van belang, alsmede de inzagemogelijkheid in stukkendie de voorgeno\1 men activiteit betreffen. In paragraaf 5 van hoofdstuk 7 is geconstateerd
~dat in Vlaanderen slechts voor een deel van de activiteiten publikatie in
nieuwsbladen verplicht is. Hoe dit zich na inwerkingtreding van de TVM
ontwikkelt moet worden afgewacht, aangezien dit deels in nadere regelgeving door de Vlaamse regering zal moeten worden uitgewerkt. Op basis
van de voorstellen zal in ieder geval bij voorgenomen activiteiten met
mogelijk belangrijke nadelige grensoverschrijdende
milieu-effecten,
kennisgeving aan het mogelijk benadeelde land moeten plaatsvinden. Ook
hieraan moet een nadere invulling worden gegeven door de Vlaamse
regering. Daarbij zal tevens worden bepaald op welke wijze buitenlandse
bestuursorganen en natuurlijke- en rechtspersonen een mening kenbaar
kunnen maken. In Vlaanderen zal dus in de toekomst een expliciete
uitwerking van de procedurele waarborgen voor de positie van buitenlandse
bestuursorganen en natuurlijke- en rechtspersonen worden opgenomen. In
Nederland voorziet de vergunningprocedure op grond van afdeling 3.5 Awb
en afdeling 13.2 Wm in publikatie- en kennisgevingsverplichtingen onder
andere door rniddel van aankondiging in nieuwsbladen.
~
Een belangrijk nadeel is dat de publikatieverplichtingen in Nederland
, en (vooralsnog) in Vlaanderen beperkt zijn tot het eigen grondgebied. In
dit verband is echter het in paragraaf 5.3 van dit hoofdstuk en in paragraaf
3.3 van hoofdstuk 9 besproken Verdra
an Es _QQ..,van
belang. Daarin zijn
voor de m. e. r. -procedure bij activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige
grensoverschrijdendemilieu-effecten,procedurelewaarborgenopgenomen
voor de positie van buitenlandse bestuursorganen en natuurlijke- en
rechtspersonen, waaronder grensoverschrijdende kennisgevingsverplichtingen.
Onder invloed van internationale ontwikkelingen komt er dus meer
aandacht voor buitenlandse belangen bij grensoverschrijdende milieuproblemen. Hierbij kan ook worden gewezen op het IPPC-voorstel waarin
overlegverplichtingen voor lidstaten zijn opgenomen in gevallen waarin
belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieu-effecten van een activiteit
worden verwacht. Deze overlegverplichting geldt in het kader van dit
voorstel ook wanneer een activiteit niet onder de m.e.r-plicht valt.

!
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Naastkennisneming van voorgenomenactiviteiten is een tweede aandachtspunt bij de grensoverschrijdende afstemming van vergunningverlening, in
hoeverre door natuurlijke- en rechtspersonen de beoordeling van de
vergunningaanvragen kan worden beinvloed. Niet alleen degenen die in
hun eigen belangen worden geschaad, maar ook natuurlijke- en rechtspersonen die belangen behartigen die niet direct met een gebruiksfunctie
samenhangen, zijn daarbij van belang. Met name door de inbreng van
milieu- en natuurbeschermingsorganisaties kan het belang van bescherming
van milieu en natuur bij de belangenafweging in de vergunningprocedure
naar voren worden gebracht.
Zowel in het MVD en Vlarem I en de voorgestelde TVM in Vlaanderen,
als in de Awb in Nederland, zijn inspraakmogelijkheden voor een ieder
opg~en.
Milieu-organisaties moetenec tei op etten ijdebeWepsprocedure na de beslissing op de aanvraag. In Nederland staat in ieder geval
voor degenen die in de voorbereidingsfase bedenkingen hebben kenbaar
gemaakt beroep open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State open. Dit geldt ongeacht de vraag in welke hoedanigheid van dit recht
gebruik is gemaakt. InVlaanderen is de fase van he administratief beroep
afgesneden v _ r koepelorgaaisaties, -aangezien dezegeen.-rechtstreekse
hinder van activite~p kunnen ondervinden. Bovendien kunnen nationale,
Gewestel J eell'proVIiiciaie milieuorganisaties alleen beroep instellen
wanneer zij leden hebben in de directe omgeving van de plaats waar de
activiteit zal worden uitgevoerd. Bij het beroep op de Afdeling administratie
van de Raad van State kunnen alleen belanghebbenden ontvankelijk worden
verklaard. Uit de jurisprudentie blijkt dat ook hier geen beroepsmogelijkheden voor koepelorganisaties bestaan.
Voor wat de fase van het adrninistratief beroep betreft zal hierin
verandering komen na inwerkingtreding van de door de Comrnissie Bocken
voorgestelde TVM, waarin de uitzondering van koepelorganisaties en het
criterium 'rechtstreekse hinder' komen te vervallen. Het zou wenselijk zijn
om deze ontwikkeling ook voor de fase van beroep op de Raad van State
door te zetten, aangezien anders deze categorie milieu-organisaties ook onder
de nieuwe regeling geen volledige beroepsprocedure tegen milieuvergunningen kunnen doorlopen. Zowel in Vlaanderen als in Nederland wordt bij
inspraak en beroep het beginsel van gelijke rechtstoegang toegepast op basis
waarvan buitenlandse natuurlijke- en rechtspersonen op gelijke wijze als
binnenlandse natuurlijke- en rechtspersonen toegang tot de procedures
hebben. Evenals in het voorgaande ten aanzien van de kennisgevingsverplichtingen is geconcludeerd, zijn ook hier de bepalingen uit het verdrag
van Espoo van belang. Op basis van dit verdrag moeten mogelijkbeden
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voor buitenlandse natuurlijke- en rechtspersonen worden geopend om, naar
aanleiding van een voorgenomen m.e.r.-plichtige
activiteit met mogelijk
belangrijke grensoverschrijdende
milieu-effecten, te kunnen reageren. Naast
de uitwerking van het verdrag in de titel milieu-effectrapportage
heeft de
Commissie Bocken in de voorgestelde TVM deze bepaling verbreed tot
activiteiten met belangrijke nadelige milieu-effecten die niet onder de m.e.r.plicht vallen. In Nederland
zijn geen expliciete bepalingen
over de
inspraakmogelijkheden
voor buitenlandse natuurlijke- en rechtspersonen
tijdens de m.e.r.-procedure
en de vergunningprocedure
opgenomen, maar
deze zijn op grond van jurisprudentie
inherent aan de inspraak- en
beroepsmogelijkheden
voor 'een ieder'.
Bij het gebruik maken van inspraak- en adviesbevoegdheden
moet worden
gelet op het toetsingskader voor de beoordeling van vergunningaanvragen.
Dit is het derde aandachtspunt
bij de grensoverschrijdende
afstemming.
Daarbij is in de eerste plaats van belang dat in Vlaanderen de ruirntelijke
plannen van aanleg een belangrijke rol vervullen bij de beoordeling van
milieuvergunningaanvragen.
Met name wanneer in plannen van aanleg een
beschermende bestemming, bijvoorbeeld als natuurgebied, is opgenomen
kan daarvan niet worden afgeweken. Daarnaast moeten ook algemene en
sectoriele voorwaarden bij de beoordeling worden betrokken. InNederland
maken ruirntelijke plannen geen onderdeel uit van het toetsingskader.
Wei
zijn milieunonnen van belang, evenals het provinciaal waterhuishoudingsplan
bij beoordeling van Wvo-vergunningen
en de milieubeleidsplannen
bij alle
vergunningen die betrekking hebben op kwaliteitsaspecten.
Bij de beoordeling van vergunningaanvragen
voor activiteiten met
.mogelijk grensoverschrijdende
nadelige milieu-effecten binnen het kader
van een stroomgebied, zouden daarnaast het voor dat stroomgebied geldende
beleid (zie fase 1) en de voorgenomen uitvoeringsmaatregelen
(zie fase 2)
Iin de afweging moeten worden betrokken.
Op die manier kan worden
verzekerd dat in het kader van de beoordeling van vergunningaanvragen
ook de vanuit grensoverschrijdend
perspectief voor het gebied gemaakte
beleidskeuzes op het niveau van concrete activiteiten een rol spelen.
De vierde en laatste vraag die zich bij grensoverschrijdende
afstemming
voordoet betreft de mogelijkheid
om in vergunningvoorschriften
de
(grensoverschrijdende)
samenhangen binnen watersystemen te betrekken.
Daarbij is van belang dat zowel in Vlaanderen als in Nederland bij de
vergunningen
met betrekking
tot kwaliteitsaspecten,
de voorschriften
betrekking kunnen hebben op bescherming van (mens en) milieu. Samenhan-
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gen tussen compartimenten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Dit
ligt ook in de lijn van de integrale afweging die in het IPPC-voorstel wordt
voorgeschreven. De samenhangen die moeten worden afgewogen, en die
door middel van voorschriften kunnen worden beschermd, kunnen dus
tevens grensoverschrijdende samenhangen betreffen.
Bij de grondwaterkwantiteitsvergunningen is afstemming moeilijker dan
bij de kwaliteitsvergunningen. Weliswaar bestaan hierbij materiele
overeenkomsten, maar op het vlak van de procedurele waarborgen is sprake
van verschillen. In Nederland is de procedure op basis van de Awb en de
Wm van toepassing waarvoor naar de bespreking in het bovenstaande kan
worden verwezen. In Vlaanderen is een afzonderlijke procedure van
toepassing. Als gevolg daarvan is de positie vannatuurlijke- en rechtspersonen (met uitzondering van de aanvrager) met minder waarborgen omkleed.
Voor een deel ontbreken namelijk bekendmakingsverplichtingen. Zowel
voor Vlaamse als voor Nederlandse natuurlijke- en rechtspersonen is het
dan ook niet zo eenvoudig om zich op de hoogte te stellen van voorgenomen
beslissingen ten aanzien van grondwateronttrekkingen in Vlaanderen.
Voor de wederzijdse beinvloeding van de besluitvorming omtrent grondwateronttrekkingen met mogelijke nadelige grensoverschrijdende effecten
bestaan voor bestuursorganen betere perspectieven. Een aantal procedurele
waarborgen voor de betrokkenheid van buitenlandse bevoegde bestuursorganen is opgenomen in de Benelux-bescbikking inzake overleg en
samenwerking bij de voorbereiding van beslissingen omtrent vergunningen
voor grondwateronttrekkingen waarvan grensoverschrijdende gevolgen
mogelijk zijn. Ret gaat in deze beschikking om advies- en overlegverplichtingen. Daartegenover staat de verplichting om het land waarin het
voomemen tot onttrekking bestaat, toe te staan om in het mogelijk
benadeelde land onderzoek naar de potentiele effecten van grondwateronttrekkingen te doen. Ret verdient aanbeveling om deze betrokkenheid bij
de voorbereiding van vergunningen voor grondwateronttrekkingen ook door
te trekken naar waarborgen voor de positie van natuurlijke- en rechtspersonen.
Wat betreft de regulering van het gebruik van de bodem door middel van
vergunningstelsels is in hoofdstuk 7 geconcludeerd dat in Vlaanderen met
name de bouwvergunning relevant is. In Nederland is naast de bouwvergunning voor landelijke gebieden met name de ontgrondingsvergunning en de
aanlegvergunning van belang. Deze laatste vergunning kent slechts deels
een equivalent in Vlaanderen. Ret afstemmen van de vergunningverlening
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op de grensoverschrijdende samenhangen binnen stroomgebieden is, wat
betreft de bouwvergunning in Vlaanderen en de bouw- en aanlegvergunning
in Nederland, niet eenvoudig. Dit heeft te maken met het gebonden karakter
van het toetsingskader bij de beoordeling van deze vergunningen. In
hoofdstuk 7 is in dit verband geconcludeerd dat het afstemmen van het
gebruik op de grensoverschrijdende samenhangen al in een eerdere fase,
namelijk bij het opstellen van operationele- en beleidsplannen voor de
ruimtelijke ordening moet plaatsvinden.
Onder de werking van de bouwvergunning vallen in Vlaanderen ook
aanmerkelijke reliefwijzigingen, waarvoor dus eveneens slechts beperkte
afwegingsruimte in het concrete geval aanwezig is. Ook hierbij moet dus
tijdens de planfase worden getracht om de toelaatbaarheid van deze
activiteiten te beinvloeden. De ontgrondingsvergunning in Nederland levert
daarentegen een ruim afwegingskader (afweging van aIle betrokken
belangen) en biedt in de fase van de beoordeling van een aanvraag nog
voldoende ruimte om de bij ontgronding betrokken belangen af te wegen.
Voor het grensoverschrijdend stroomgebiedcomite en voor derden is er
in deze fase dan nog voldoende gelegenheid om voorgenomen ontgrondingsactiviteiten bij te sturen in voor het watersysteem gunstige richting. De
uitgebreide voorbereidingsprocedure biedt daartoe inspraak- en rechtsbeschermingsmogelijkheden voor een ieder.
Ben bijzondere positie bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van concrete
activiteiten wordt ingenomen door de vergunningstelsels die onlosmakelijk
verbonden zijn aan de bescherming van natuurwaarden binnen gebieden.
Het betreft de vergunning op basis van het Vlaamse Vegetatiebesluit en
de Nederlandse vergunning op basis van de (Natuurbeschermingswet (Nbwet). In Nederland geldt de vergunningplicht in gevallen waarin niet tot
vaststelling van een (facultatief) beheersplan in natuurmonumenten wordt
overgegaan (zie paragraaf 7.4). In Vlaanderen geldt de vergunningplicht
niet voor natuur- en bosreservaten, aangezien daar een beheersplan verplicht
is. WeI is de vergunningplicht relevant voor activiteiten binnen de in het
kader van plannen van aanleg aangewezen gebieden waarin natuurwaarden
worden beschermd. Belangrijk voordeel van vergunningstelsels boven
beheersplannen en beheersovereenkomsten is dat natuurlijke- en rechtspersonen door middel van inspraak (in Vlaanderen) en door middel van
beroepsmogelijkheden (Vlaanderen en Nederland) kunnen proberen om
de schadelijke activiteiten te verhinderen gelet op de mogelijke aantasting
van natuurwaarden. Zoals is opgemerkt betreffen beheersplannen en
beheersovereenkomsten aileen de verhouding tussen overheid enerzijds en
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eigenaar/gebruiker anderzijds, waarbij derden geen invloed meer kunnen
uitoefenen op de inhoud van beheersmaatregelen.
Als laatste onderwerp dat van belang is in het kader van de afstemming
tussen Vlaanderen en Nederland moet hier nog worden gewezen op de
tendens om algemene regels in de plaats te stellen van de vergunningplicht.
Het gaat daarbij niet om op specifieke gebieden toegesneden bepalingen.
De afweging vindt plaats op een abstracter niveau dan bij vergunningverlening het geval is. Toepassing op grote schaal van het instrument algemene
regels zou dus op het specifieke gebied toegespitste beschermingsmogelijkheden kunnen doen afnemen, dan wel afstemmingsvragen in een eerdere fase
kunnen leggen, namelijk op niveau van het vaststellen van de algemene
regels. In paragraaf 7.2 is bij algemene normstelling al vastgesteld dat op
een specifiek gebied toegespitste bescherming vanwege het algemene
karakter van deze normen bij voorkeur niet in deze fase moet plaatsvinden.
Dit geldt tevens voor het vaststellen van algemene regels.
Wanneer activiteiten die onder de werking van algemene regels vall en
in bepaalde kwetsbare gebieden absoluut ontoelaatbaar moeten worden
geacht, rest uiteindelijk uitsluitend nog de mogelijkheid om deze activiteiten
uit het betreffende gebied te weren. Ook dan ligt de afstemmingsproblematiek in een voorgaande fase, namelijk bij de vasts telling vanoperationele
plannen.
In het bovenstaande is vastgesteld dat met name bij vergunningstelsels die
de kwaliteitsaspecten betreffen, afstemmingsmogelijkheden aanwezig zijn.
Hierbij wil ik ter afsluiting van deze paragraaf nog eens terugkomen op
de betekenis van grensoverschrijdende stroomgebiedcomite' s bij materiele
afsternmingsmogelijkheden en bij het waarborgen van procedurele rechten.
Evenals in voorgaande fasen geldt dat het niet eenvoudig zal zijn voor
natuurlijke- en rechtspersonen om inzicht te verkrijgen in activiteiten die
aan de andere kant van de grens worden ondemomen. Een grensoverschrijdend stroomgebiedcomite zou zorg kunnen dragen voor de informatieverschaffmg en publikatie ten behoeve van buitenlandse natuurlijke- en
rechtspersonen. Dit betekent wel dat een voorziening moet worden getroffen
op grond waarvan ook een verplichting bestaat tot kennisgeving van een
activiteit met mogelijk nadelige grensoverschrijdende milieu-effecten aan
dit comite. De kennisgevingsverplichting zou kunnen worden vormgegeven
naar analogie met de in het verdrag van Espoo opgenomen kennisgevingsverplichtingen in het kader van milieu-effectrapportage.
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Ben tweede functie die door een grensoverschrijdend stroomgebiedcomite
bij vergunningprocedures kan worden vervuId, is de adviserende bevoegdheid bij die activiteiten die (grensoverschrijdende) effecten op watersystemen
kunnen hebben. De advisering kan worden geent op de geformuleerde
beleidsdoelstellingen en wenselijke beheersmaatregelen zoals deze voor
het betreffende stroomgebied zijn geformuleerd.
Gelet op de bovenstaande conclusies omtrent de betekenis van vergunningverlening in verband met de grensoverschrijdende afstemming bij bescherming en beheer van watersystemen kunnen de volgende aanbevelingen
worden geformuleerd.
19 In het licht van de informatieverschaffing
omtrent voorgenomen activiteiten aan
weerszijde van de grens kan een grensoverschrijdend
stroomgebiedcomite
een
belangrijke rol spelen. het comite kan zich bezig houdenmet infonnatieverschaffing
over voorgenomen activiteiten en omtrent de daarbij openstaande inspraak- en
rechtsbeschermingsmogelijkheden.
20 Het grensoverschrijdend stroomgebiedcomire kan tevens als coordinerende instantie
optreden bij de uitvoering van de Benelux-beschikkingen.
210m
de coordinerende
functie bij informatieverschaffing
en publikatie van
voorgenomen activiteiten te kunnen vervullen moet een (eventueel naar analogie
met het Verdrag van Espoo) voorziening worden getroffen op grond waarvan omtrent
voorgenomen activiteiten met mogelijk grensoverscbrijdende nadelige milieu-effecten
een verplichting tot kennisgeving aan het grensoverschrijdende stroomgebiedcomite
geldt.
22 Een grensoverschrijdend
stroomgebiedcomite kan tevens een adviserende functie
vervullen vanuit het door haar opgestelde beleid c.q. de door haar vastgestelde
beheersmaatregelen.

7.4

Beheersplannenlbeheersovereenkomstenl6

7.4.1

Karakterisering instrumenten

In fase 2 is als een van de instrumenten die bij bescherming en beheer van
watersystemen een rol spelen, de toekenning van een bijzondere beschermde
status aan gebieden genoemd. Zowel in Vlaanderen als in Nederland wordt
de nadere uitwerking van de bescherming en het beheer binnen deze
gebieden voor een belangrijk deel uitgewerkt door middel van beheersplannen en beheersovereenkomsten, die worden opgesteld dan weI afgesioten

16 Zie voor een schematische weergave van de bevoegdheidsverdeling bij beheersplannen en
beheersovereenkomsten bijlage VII.
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met individuele eigenaren binnen een gebied. Bij de betreffende uitvoeringsinstrumenten kan worden onderscheiden tussen verplichte beheersplannen (Vlaanderen) en beheersplannen en -overeenkomsten op basis van
vrijwilligheid (Nederland).
7.4.2

Materiele afstemmingsmogelijkheden enprocedurelewaarborgen

Bij de nadere invulling kan worden onderscheiden tussen twee soorten
gebieden.
In de eerste plaats zijn er gebieden waarbinnen de natuur ongestoord
haar gang moet kunnen gaan (Vlaamse integrale natuurreservaten en
Nederlandse natuurmonumenten). InVlaanderen moet voor deze gebieden
een beheersplan worden opgesteld, in Nederland is een dergelijk plan
facultatief. Wanneer binnen Nederlandse natuurmonumenten geen beheersplan wordt vastgesteld, zijn de schadelijke handelingen vergunningplichtig.
De tweede soort gebieden zijn die gebieden waarbinnen een evenwicht
moet worden gevonden tussen natuur- en landbouwbelangen (Vlaamse
gerichte natuurreservaten enNederlandse reservaatsgebieden en beheersgebieden). In beheersgebieden (en soms tijdens een overgangstermijn ook
in reservaatsgebieden) worden op basis van vrijwilligheid met individuele
eigenaren beheersovereenkomsten afgesloten. In Vlaanderen is in gerichte
natuurreservatenhet opstellen van een beheersplan verplicht. InVlaanderen
kent men geen met Nederland vergelijkbare toepassing van beheersovereenkomsten. WeI worden daar, ter aanvulling van de aanwijzing van
bosreservaten, met eigenaren of gebruikers in het gebied dat grenst aan
het reservaat, overeenkomsten afgesloten over activiteiten die mogelijk
nadelige gevolgen kunnen hebben voor het reservaat (zoals de waterstand).
De in beheersplannen en beheersovereenkomsten opgenomen doelstellingen
en maatregelen kunnen bij grensoverschrijdende afstemming een rol spelen.
Wanneer tot bescherming van een grensoverschrijdend natuurgebied in
uitvoering van de Benelux-overeenkomst inzake natuur- en landschapsbescherming wordt besloten, zal ook de nadere invulling en uitwerking van
de bescherming op elkaar moeten worden afgestemd. Voorstellen in die
richting zijn er zowel in het Nederlandse Natuurbeleidsplan als in het
Vlaamse Natuurontwikkelingsplan.
Bovendienkan worden gewezen op de Benelux-beschikkingen betreffende
het grensoverschrijdend natuurgebied Kalmthoutse heide. Daar wordt
onderzocht in hoeverre grensoverschrijdende beheersplannen kunnen worden
opgesteld. In aanvulling op het toekennen van een bijzondere beschermde
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status aan grensoverscbrijdende natuurgebieden kan door middel van deze
beheersplannen dus een verdere invulling aan de bescherming van
grensoverschrijdende natuurgebieden worden gegeven.
Ten aanzien van de toepassing van bebeersplannen en beheersovereenkomsten kan de volgende aanbeveling worden geformuleerd.
23

In aanvulling op de mogelijke toekenning van een bijzondere beschermde status
aan grensoverschrijdende
natuurgebieden, moet ernaar worden gestreefd om de
uitwerking van beheersdoelstellingen in beheersplannen en beheersovereenkornsten
op elkaar af te stemmen.

8

Slotbescbouwing:juridiscbe bescberming van beeksystemen:
de grenzen verlegd

De bescherming van watersystemen die op het grondgebied van meer dan
een land zijn gelegen vergt een andere aanpak dan bescherming van wateren
die binnen de landsgrenzen stromen. In dit onderzoek zijn de specifieke
problemen van de beeksystemen in het Belgisch-Nederlandse grensgebied
bekeken en is gezocht naar oplossingsrichtingen binnen het juridiscb
instrumentarium.
Bij de aanvang van het onderzoek leek bet zoeken naar juridische
mogelijkheden voor de bescherming en het beheer van deze beeksystemen
een vrijwel heilloze ondememing. Juridische instrumenten in Vlaanderen
en Nederland waren vaak moeilijk vergelijkbaar vanwege het perspectief
van waaruit problemen werden benaderd, de wijze waarop samenhangen
aan de orde kwamen en de juridiscbe betekenis die aan instrumenten kon
worden toegekend. Ook tijdens gesprekken die ik in die periode voerde
met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en overheden
bleek het pessimisme over juridische oplossingen voor de bekenproblematiek. Desondanks is het de moeite waard gebleken om te volharden in de
zoektocht naar deze juridische mogelijkbeden tot bescherming en beheer
van de grensoverscbrijdende beeksystemen.
Gaandeweg bet onderzoek kwamen namelijk de ontwikkelingen in het
Nederlandse en vooral in het Vlaamse juridische instrumentarium op gang.
Veel van deze ontwikkelingen zijn in dit onderzoek belangrijke aanknopingspunten gaan vormen voor de formulering van afstemmingsmogelijkheden.
Met name in dit slothoofdstuk zijn deze aan de orde gesteld. Door de
genoemde ontwikkelingen groeide bij mij langzaam maar zeker de
overtuiging dat er veel meer mogelijkbeden zijn op juridisch gebied dan
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in de praktijk vaak wordt gedacht. Om die reden hoop ik dan ook dat de
in dit boek onderzochte mogelijkheden en oplossingsrichtingen voor de
praktijk van waarde zullen zijn.
Toch is er bij de bescherming en het beheer van de beeksystemen in het
Belgisch-Nederlandse grensgebied vanuit juridisch perspectief nog een lange
weg te gaan. Vastgesteld kan worden dat de eerste belangrijke stappen
momenteel worden gezet. Dit blijkt bijvoorbeeid uit de organisatorische
ontwikkelingen die ook in hoofdstuk 10 zijn besproken. In aanvulling op
deze ontwikkelingen zullen in de toekomst op twee fronten de grenzen
moeten worden verlegd.
In de eerste plaats zal het besef dat de stroomgebieden en de daarbinnen
aanwezige samenhangen grensoverschrijdend van aard zijn, veel nadrukkeIijker dan tot nu toe in de toepassing van juridische instrumenten tot
uitdrukking moeten komen. Zoals in hoofdstuk 1 is opgemerkt moet daarbij
dus niet de landsgrens, maar de stroomgebied rens doorsiaggevend zijn.
Ten tweede moet het 'verleggen van grenzen' vooral worden geinterpreteerd als de noodzaak voor het zoeken naar nieuwe wegen en
oplossingsrichtingen voor de bescherming van de waardevolle beekgebieden.
Voor het juridisch instrumentarium zal de grensverlegging vooral moeten
betekenen dat meer aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden om door
middel van deze instrumenten ook aan oplossing van grensoverschrijdende
milieuproblemen een bijdrage te leveren. Tot nu toe wordt maar in enkele
gevallen vanuit dit perspectieftoepassing gegevenaanjuridische instrumenten.
Vaak eindigen juridische proefschriften met verstrekkende aanbevelingen
tot herziening van wetgeving. Ik heb zelf gemeend om de oplossing niet
in die richting te moeten zoeken. Ook door op de karakteristieken van de
beeksystemen gerichte toepassing van bestaande instrumenten, kan een
belangrijke verbetering van juridische bescherming en beheer worden
gerealiseerd.1n dit onderzoek is aangetoond dat de noodzakelijke juridische
grensverlegging op basis van het Vlaamse en Nederlandse recht een
belangrijke stimulans kan zijn voor de bescherming van waardevolle
beeksystemen.
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It is common knowledge that environmental problems may have transboundary effects.
One of these transboundary problems, water pollution, is the subject matter of this thesis.
Small regional waters in the borderland between the Netherlands and Flanders are the
pivotal issue. These waters are sometimes referred to as "brooks". A number of
circumstances have had an adverse effect on these rare and vulnerable water systems.
These circumstances reflect the often clashing interests in the areas. By taking protective
and management measures, whilst assessing these clashing interests, man can give shape
to his use in harmony with the preservation of nature and landscape. In formulating these
measures, the transboundary character of water systems is a complicating factor. The
difficulty is bound up with the nature of the mutual relationship between countries in
the case of transboundary water problems. This thesis puts this relationship in the
perspective of the principle of equitable utilization. Based on this principle, riparian
states are equally entitled to reasonable and equitable use of transboundary waters and
must respect their mutual interests. From a legal point of view, the principle of equitable
utilization is further elaborated by searching for possibilities of harmonizing (the
application of) legal instruments. In addition, the question of whether this harmonization
may be embedded in an institutional structure is discussed.
The water system approach and the river basin concept are the two central points of
departure. The water system approach stresses the relationships between a water
management system (surface water and groundwater, from a quality as well as a quantity
point of view) and the relevant environment (the influence which the use and quality
of the soil may have on the water balance). These relationships are restricted to the basin.
This basin approach is the second point of departure. It is based on the principle that
river basin boundaries, not national borders, should determine the unit that is to be
protected and managed.
The discussionoflegal
instruments focuses on five categories: planning, environmental
standards, permits and general regulations, awarding a special protected status to certain
areas, and environmental impact assessment. The significance these instruments may
have in the light of regulatory harmonization between the Netherlands and Flanders is
discussed on the basis of a review framework for material and procedural aspects. When
assessing the material aspects, the question of whether the legal instruments in Flanders
and the Netherlands are in keeping with the water system approach is dealt with.
Furthermore, the interests playing a part in applying these instruments are discussed.
The review framework for procedural rights goes into the question of access to
information and the possibilities that natural and legal persons have to influence decision
making by the government. Access to information, preventive and repressive legal
protection, equal right of access and non-discrimination
are dealt with. Procedural
guarantees are important to local and national authorities as well as to natural and legal
persons. In this context obligations to inform, consult, negotiate and co-operate are looked
into.
The possibilities of embedding the co-operation in an institutional structure are
assessed on the basis of the aim and scope of the co-operation (basin), the nature of the
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instruments to be harmonized (public law or private law instruments)
the procedural rights within the institutional structure.

and the role of

Ingeneral, it can be established that the significance of legal instruments and institutional
structures differ for each phase of protection and management. However, some general
remarks can be made. First of all, it can be established that the legal instruments in
Flanders and the Netherlands are in keeping with the water system approach only to
a limited extent. This implies that combinations of instruments must be looked for in
order to assess protective and management measures. Furthermore, legal instruments
in both countries, except where they relate to the implementation of Ee directives, have
as yet little consideration for the transboundary nature of water issues. This is not the
case for procedural rights. Here, in particular, important developments have occurred,
e.g. the importance of transboundary legal protection in granting permits and procedures
with respect to environmental impact assessment is increasingly being recognized.
Nevertheless, improvements are also required with respect to procedures. The most
important improvement relates to the expansion of transboundary notification obligations
for activities or projected policies which could be detrimental to the environment in other
countries.
Where the institutional structure is concerned, one should generally opt for cooperation at the basin level, in the light of the basin approach. In view of the public
law nature of the instruments that the research focuses on, the choice of an institutional
structure is further restricted to the forms of co-operation based on the Benelux Agreement
on transfrontier co-operation between local authorities. These transboundary institutional
structures are hereafter referred to as basin committees. The significance basin committees
may have for the protection and management of transboundary water systems can be
twofold. Firstly, they can coordinate and advise. Secondly, public law powers can be
transferred to a basin committee which the committee will subsequently exercise. In
order to adapt the Benelux Agreement to suit co-operation in the field of water
management, it is required that the limited list of participants be extended to include
the water management in Flanders.
Because the significance of the researched legal instruments, and the part the basin
committees may play when applying these instruments, differ for each protection and
management phase, a three phase distinction will eventually be employed in the thesis.
The first phase comprises the outlining of a rough policy for a basin. At this phase, the
relevant legal instruments can be denominated as indicative policy plans. The
harmonization of these policy plans between Flanders and the Netherlands is restricted
by material and procedural impediments in the Flemish water management planning
system. First of all, this planning system follows a sectorial line of approach, and
consequently it is not in keeping with the water system approach. Moreover, the summary
arrangement of the planning system leads to a lack of clarity with respect to the interests
which must be considered when preparing the plans, and with respect to the procedural
guarantees for the position of natural and legal persons. The projected Flemish policy
plans with respect to river basins contribute to removing these impediments. Therefore,
the future will see an improvement in the prospects ofharrnonization with Dutch plans.
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The question is how these possibilities of harmonization will have to be dealt with,
with a view to the protection of brook basins.
In this respect, there are two reasons not to opt for transferring planning powers
to basin committees. First of all, the scale of the Flemish and Dutch water policy plans
transcends the scale of separate brook basins. In addition, water policy plans and plans
in other areas of policy making are intertwined in both countries; these links may be
broken by transferring the planning powers. Nevertheless, in the context of equitable
utilization, it is desirable to formulate a joint view about the development of the basin.
In this respect, basin committees may play an important role, even without a transfer
of powers. A committee can formulate a non-statutory view about the basin, e.g. a plan
of approach. By allowing participation, one can create public support for this plan of
approach and gain an understanding of the relevant interests involved in the basin. The
plan of approach may subsequently serve as a basis for participation and advice in the
course of planning procedures based on the national laws of both countries, insofar as
such laws are relevant to the basin concerned. This is not restricted to water management;
it includes other areas of policy making as well. For example, environmental policy
plans are significant in connection with projected policies relating to surface water,
groundwater and soil quality, and the policy relating to special protection of specific
areas. Furthermore land use plans and organizational plans can contribute to the use
or organization of an area in a manner favourable to water management.
When activities may have adverse impacts on the environment of other countries
the significance of environmental impact assessment during planning procedures should
be pointed out. The Espoo Treaty provides for procedural rights regarding the
involvement of foreign natural and legal persons and authorities, for those activities which
may have potentially detrimental transboundary effects and with respect to which
environmental impact assessment is obligatory. This treaty has been incorporated into
Dutch law. In Flanders proposals for its implementation have meanwhile been drafted.
This development is important in the light of recognition of the transboundary nature
of environmental problems and will play an important part, inter alia, in environmental
policy.
In addition to environmental and land use policies, the drafting of nature policy
objectives for water systems can be relevant, e.g. by protecting natural values inherent
in water systems.
Although this influencing of policies is important to protect transboundary water
systems, it should be noted that not all plans offer equal opportunities of participation
and legal protection, which requires special attention when harmonizing legal instruments.
The policy objectives formulated during the first protection and management phase are
implemented during the second phase. This phase serves as a hinge between the outlined
policy and the actual activities; three categories of instruments playa part in this respect.
First of all, management plans include specific measures and time schedules for
implementing the policy. As is the case with the outlined policy plans, the plans in the
field of water management are relevant. Two impediments must be considered in planning
water management, in view of transboundary harmonization of legal instruments. First
of all, the managers are diverse. In addition, an important impediment is the fact that
Flanders has operational planning for the management of surface water quality only,
while management plans cover the whole area of water management in the Netherlands.
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Both impediments can be solved by allowing basin committees to play the central part
in establishing management plans. After the powers have been transferred, a committee
can set the management objectives and time schedule for the entire basin, having regard
for the policy for the area.
A mutual transboundary management plan has three advantages. Firstly, the
harmonization of separate management plans and managers is no longer required.
Secondly, measures for the entire basin are harmonized. Finally, a mutual plan for natural
and legal persons is more surveyable than separate plans. As the implementation measures
proposed in the plan may affect the interests of natural and legal persons themselves
or the interests they serve, it should be assessed by means of participation whether there
is public support for the measures and time schedule proposed.
The management of water systems is not merely decided in the field of water
management; it also depends on measures in other areas of policy-making. Land use
planning and organizational planning are especially important in this respect. Through
operational land use plans the permitted use of the soil is mandatorily established both
in the Netherlands and Flanders. As these plans are relevant at a later stage, viz. when
granting permits, it is important to employ procedural guarantees to influence the
environmental considerations in land use planning. In this respect, natural and legal
persons may avail themselves of extensive opportunities of participation and legal
protection, both in the Netherlands and Flanders. An important restriction in legal
protection with respect to Flemish planning procedure should be pointed out, however.
In this procedure, the possibility of appeal in the last instance, viz. to the Administrative
Disputes Division of the Council of State, is not open to environmental protection groups
that are deemed umbrella organizations, i.e. organizations which exclusively include
other environmental protection groups among their members instead of natural and legal
persons. In view of the expertise of these umbrella organizations, the legal protection
is consequently considerably restricted. In addition to land use planning, organizational
plans are acquiring additional significance for the protection of water systems, owing
to their development towards a multifunctional organization. Its particular significance
is that in taking organizational measures, increasing attention is paid to water
management, nature and landscape interests, in addition to agricultural interests.
When harmonizing internationally during the second phase of protection and management,
environmental quality standards are also important in addition to operational plans. By
means of these standards, mandatory quality objectives for certain areas are established.
In this respect a distinction can be made between general and special environmental
quality, The general environmental quality will often offer insufficient protection to
vulnerable areas, such as the brook systems dealt witb in this thesis. It will (could)
therefore be necessary to formulate special quality standards for a particular area. Both
Flemish proposals and Dutch legislation contain integral powers for this purpose. The
integral power to set special environmental quality standards entails that the protection
of water systems through surface water, groundwater and soil quality standards can be
focused on the characteristics of specific areas. Furthermore, the standards from a number
of EC directives apply as minimum standards for surface waters that are awarded special
functions. The directives, however, allow for the explicit possibility of additional
protection.
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Summary
Determining standards specific to a certain area requires knowledge of the area
concerned, as well as of the relevant user interests and nature and landscape interests
of the area. It is therefore important to consider these interests when drafting environmental quality standards. Flemish legislation will incorporate a possibility of participation
for everyone. In the Netherlands the possibility of participation, depends however on
the level at which the standards are effected.
The third and last category of legal instruments which are significant in this thesis during
the second phase, relates to awarding a special protected status to particular areas. The
status may be aimed at protecting specific user interests, such as water collection, but
may also be aimed at nature interests. The protection of natural values is of primary
importance in the protection of water systems. The framework for harmonization between
the Netherlands and Flanders is particularly formed by the Benelux convention on the
protection of nature and landscape. By implementing this convention, transboundary
nature reserves can be protected. The extent of the protection is further detertnined by
instruments based on the national laws of the countries involved. Where Flanders and
the Netherlands are concerned, legal instruments to protect nature reserves are well
attuned as to aim and legal consequences. Here too, umbrella organizations are excluded
from the Belgian Council of State as regards procedural rights. This is problematic,
as these organizations may in particular be able to make a contribution to the procedure
of allocating nature reserves with an expert view on the significance of natural and
landscape interests.
Apart from the protection of nature reserves, the allocation of a special protected
status can also relate to two different categories in Flanders and the Netherlands. First
of all, it can relate to certain areas with a special relationship between nature and
agriculture. Owing to the agricultural nature of the brook basins in the borderland, these
possibilities, which are mainly aimed at achieving a more balanced approach to the
relationship between nature and agriculture, are relevant. The second category of areas
comprises areas which are protected from an environmental point of view. Here, the
broader environmental interest can be the main issue in addition to specific water
management interests. The procedural provisions of a Benelux decision are to apply
to the harmonization between Flanders and the Netherlands where the allocation of areas
for water collection are concerned which may have transboundary effects.
The third and last phase of protection and management of water systems relates to the
assessment of admissability of specific activities within an area.
First of all, emission standards regulating the admissable discharge of pollution from
sources playa part in this phase. These standards are effected on the level of general
regulations (whether or not for the purpose of implementing EC law) and on the specific
level of granting permits. In general, only when granting permits will there be emission
standards suited to the specific activity and the specific area, which is an important issue
for areas having specific characteristics, e.g. brook areas. Through emission standards
contained in permits, environmental quality standards for specific areas may be blended
to the practical situation. The proposed IPPC directive stresses, inter alia, this blending
function of emission standards.
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Summary
When assessing specific activities, permits are by far the most important legal instrument,
in the light of transboundary harmonization. Usually, policy and management measures
are factually implemented through permits. It can be pointed out that for the protection
of water systems and transboundary harmonization in this respect, permit systems (with
the exception of surface water quality in Belgium) cover the entire water management
scope both in the Netherlands and Flanders. In recent years developments in thinking
about the method of handling environmental problems has increased the interest in integral
protection. Consequently, with respect to the protection and management of water
systems, the links between the various elements of these systems are recently given more
attention. This development is of course favourable to the protection of transboundary
water systems. However, relevant developments in permit systems in favour of
transboundary harmonization, concentrate on procedural areas. A number of aspects
are interesting. First of all, both in Flanders and the Netherlands there are extensive
possibilities of participation and legal protection during permit procedures. However,
both during the administrative appeal phase and the appeal to the Council of State the
exclusion of umbrella organizations from permit procedures are a restriction in Flanders.
This exclusion, for the administrative appeal phase at least, will be terminated after the
laws have been amended.
It is important for foreign natural and legal persons that the principle of equal right
of access is recognized both in Flanders and the Netherlands. This explicit recognition
of the principle will lead to further procedural guarantees for the position of foreign
interests in those cases where an environmental impact statement is obligatory for
projected activities. The Espoo treaty, referred to in connection with the first phase,
likewise plays a role in projected specific activities which may have detrimental
transboundary environmental effects.
The last procedural issue which may be addressed is the intergovernmental obligation
to consult and advise which is incorporated in two Benelux decisions with respect to
granting permits for activities which may have transboundary effects on groundwater
quality and quantity.
In addition to the water management field, the management of the environment,
conservation and land use are regulated by permits at a specific level. Although these
permits may influence transboundary water systems, this will not be the case all the
time. It will therefore be of little use to transfer permit-granting powers to basin
committees and to have them exercise these powers. When granting permits, the function
of these committees must in particular be advisory and information-supplying.
Basin
committees may give advice during the permit procedure for activities which may have
transboundary effects, in the light of the policy in the basin. In addition, the basin
committee could ensure that the projected activities, which may have detrimental
transboundary effects on the environment, are notified in the entire basin (both in Flanders
and the Netherlands). The general impediment of regulations concerning notification
being limited to the home country signalled above, can thus be obviated.
Although the granting of permits is currently a very important instrument, it should be
pointed out that there has been a tendency towards general regulations instead of or in
addition to permits in Flanders and the Netherlands over the last few years. When
harmonizing internationally, these general regulations are disadvantageous in that they
are generally less suited to the specific characteristics of certain areas.
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Summary
Particularly in relation to the protection of nature reserves as pointed out in de second
phase, the significance of management plans and management agreements must be
considered. The plans and agreements are to lay down the management objectives for
the areas concerned in these plans and agreements relating to allocated transboundary
nature reserves. One nature reserve is being prepared for in the Flemish-Dutch
borderland: the transboundary nature reserve "Kalmthoutse heide". To implement this
allocation, management plans will be drawn up. In the future these plans and agreements
may play an important part in the development of protected areas.
Although the possibilities for harmonization of Flemish and Dutch legal instruments
are not identical for each phase of protection and management, it can be pointed out
that due to recent developments and amendments of the laws as yet being prepared, new
possibilities will arise. One gets the impression that these possibilities are not as yet
sufficiently recognized in practice. Therefore, a recommendation should be given to
the authorities to break new ground, that is looking for and emnloying partly innovative
harmonization possibilities.
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BijJageo
De volgende bladzijden bevatten de bijlagen I tot en met VII waar in hoofdstuk 11 naar
is verwezen. In de bijlagen is een schematische weergave opgenomen van de bevoegdheidsverdeling in Vlaanderen en Nederland tussen de verschillende bestuursniveaus ten
aanzien van zeven categorieen instrumenten.
Buitenwettelijke
instrumenten zijn in de schema's niet weergegeven.
Bestaande
instrumenten die op een wettelijke grondslag berusten zijn vetgedrukt weergegeven.
De instrumenten die in wetsvoorstellen zijn opgenomen en aldus vooralsnog geen geldend
recht zijn, zijn cursief aangegeven.
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I: Pase 1 Nederland
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Bijlagen

II: Fase 2 Operationele plannen Vlaanderen
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II: Fase 2 Operationele plannen Nederland
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Bijlagen

ill: Fase 2 Milieukwaliteitseisen Vlaanderen
Waterhuishouding
Gewest
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Ruimtelijke ordening/-inrichting
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teitseisen
Vlarem

n
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ill: Fase 2 Milieukwaliteitseisen Nederland
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Ruimtelijke ordening/-inrichting

Bestemmingsplan

Natuurbeheer

Bijlagen

IV: Fase 2 Toekenning bijzondere beschermde status Vlaanderen
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IV: Fase 2 Toekenning bijzondere beschermde status Nederland
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Bijlagen
V: Fase 3 Emissienormen Vlaanderen
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V: Fase 3 Emissienormen Nederland
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Bestemmingsplan

Bijlagen

VI: Fase 3 Vergunningen en algemene regels Vlaanderen
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VI: Fase 3 Vergunningen en algemene regels Nederland
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Bijlagen
Vll: Fase 3 Beheersplannenlbeheersovereenkomsten
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