Moeten we als milieubedrijf blijzijn met de Wet milieubeheer?

Inleiding
Met het oog op de invoering van de Wet
milieubeheer heeft het College van
Bedrijfsjuristen van de VWN besloten een
projectgroep in te stellen met de opdracht
de consequenties van deze wet voor de
waterleidingsector te bestuderen. Als
resultaat hiervan is een notitie verschenen,
waarvan in onderstaand artikel enkele
opmerkelijke punten worden weergegeven en uitgewerkt.
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De Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm) is op 1maart 1993
omgedoopt tot de Wet milieubeheer
(Wm). Naamswijziging werd nodig geacht
omdat de Wabm voornamelijk procedures
bevatte, terwijl de Wm ook gericht is op
beheer van het milieu. Hén van de meest
in het oog springende veranderingen die
de Wm heeft aangebracht is het opgaan
van zes afzonderlijke vergunningen
(Hinderwet, Wet luchtverontreiniging,
Wet geluidhinder, Afvalstoffenwet, Wet
chemische afvalstoffen en de Mijnwet
voor bovengrondse werken) en twee
ontheffingen (Wet bodembescherming en
Wet chemische afvalstoffen) in één
integrale milieuvergunning.
Naast de Wm zijn deze bijzondere milieuwetten, op de Hinderwet na, blijven
bestaan. In de nabije toekomst zullen
echter ook de Afvalstoffenwet en de Wet
chemische afvalstoffen in de Wm opgaan.
Belangrijkste wijzigingen en
consequenties van de Wet milieubeheer
'Integrale' milieuvergunning
Voor zover de waterleidingsector met
vergunningen op grond van bovengenoemde wetgeving te maken heeft zal
de milieuvergunning in beeld komen. Zo
zal bijvoorbeeld geen hinderwetvergunning meer nodig zijn voor
pompstations en bedrijfsgebouwen, maar
een milieuvergunning.
Voor de vergunningen op grond van de
Grondwaterwet, de Ontgrondingenwet, de
Destructiewet en de Meststoffenwet is
gesteld dat dit geen specifieke milieuvergunningen zijn. Van integratie in de

milieuvergunning is derhalve afgezien. Dit
betekent dat de waterwetgeving en de
natuurbeschermingswetgeving buiten de
T m zijn te vinden. Wel valt onder andere
de vergunningverlening op grond van de
Grondwaterwet onder de regels voor de
vergunningprocedure van de Wm. Dit
heeft voor de vergunningprocedure op
grond van de Grondwaterwet de volgende
consequenties:
- Gedeputeerde Staten zenden de
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aanvraag onverwijld aan de Technische
Commissie Grondwaterbeheer (TCGB)
met het verzoek daarover advies uit te
brengen;
- de TCGB dient binnen zes maanden na
ontvangst haar advies uit te brengen
(verlengingsmogelijkheid van éénmaal zes
maanden);
- als GS de TCGB vragen om advies,
schorten zij de verdere behandeling op
totdat het advies is uitgebracht. De
volgens de Wm geldende termijnen lopen
niet zolang de behandeling is opgeschort.
Procedure vergunningaanvraag
In verband met de procedure-aspecten
van een vergunningaanvraag moeten de
volgende veranderingen in het oog
worden gehouden:
- het bevoegd gezag kan tot twee
maanden na ontvangst van de vergunningaanvraag deze niet-ontvankelijk
verklaren;
- het bevoegd gezag dient uiterlijk zes
maanden na de ontvangst van de
vergunningaanvraag een beschikking af te
geven. Doet het bevoegd gezag dit niet,
dan is er sprake van een fictieve weigering
waartegen men beroep kan instellen;
- het bevoegd gezag kan, als blijkt dat
een aanvraag zeer ingewikkeld of
omstreden is, binnen twee maanden na
ontvangst van de aanvraag besluiten de
termijnen waarbinnen het ontwerp-besluit
en een definitief besluit genomen moeten
worden met een door henzelf te bepalen
termijn te verlengen;
- hoorzittingen worden slechts op
verzoek gehouden;

Samenvatting
Een aantal hoofdstukken van de Wet
milieubeheer is op 1maart 1993 in
werking getreden. Behandeld wordt
wat de belangrijkste wijzigingen en
consequenties zijn voor de waterleidingsector. Aansluitend wordt dit
aan de hand van een voorbeeld
praktisch uitgewerkt. Een conclusie
kan zijn dat de wet enerzijds meer
waarborgen biedt voor het milieu
doch anderzijds meer werkzaamheden met zich meebrengt voor de
waterleidingbedrijven.

- derden krijgen pas kennis van een
vergunningaanvraag bij het publiceren van
het ontwerp-besluit. De huis-aan-huisbladen, de dag- en nieuwsbladen en de
Staatscourant moeten goed worden
gelezen in verband met de bekendmakingen.
Meergegevensbij vergunningaanvraag
De belangrijkste uitvoeringsregeling van
de Wm is een algemene maatregel van
bestuur met de naam Inrichtingen- en
Vergunningenbesluit (Ivb). Het Ivb deelt
de verschillende soorten inrichtingen in
categorieën in en bepaalt voor iedere
categorie wie het bevoegd gezag is voor
behandeling van de vergunningaanvraag.
Ook regelt het Ivb welke gegevens de
aanvrager bij de aanvraag om een milieuvergunning moet verstrekken. Dit besluit
heeft belangrijke gevolgen: aanvragen
zullen grote(re) inspanningen en hoge(re)
kosten vergen. Het is bijvoorbeeld
verplicht om gegevens te verstrekken
over:
- de mogelijke milieubelasting die zich
tijdens normaal bedrijf kan voordoen;
- preventieve maatregelen die worden
getroffen om milieubelasting te voorkomen en/of te beperken, een
zogenaamde afvalparagraaf;
- de wijze waarop de milieubelasting
continu wordt gemeten en geregistreerd.
Actualiseriiigsplieht
Het bevoegd gezag is verplicht om regelmatig te bekijken of de beperkingen en
voorschriften bij de milieuvergunning
gesteld, nog wel toereikend zijn gezien de
ontwikkelingen op het gebied van de
technische mogelijkheden tot bescherming
van het milieu en met betrekking tot de
kwaliteit van het milieu. Uit die ontwikkelingen kan blijken dat de nadelige
gevolgen voor het milieu verder kunnen
of moeten worden beperkt. Het bevoegd
gezag moet de milieuvergunning in die
gevallen ambtshalve wijzigen.
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Bij elke vergunningverlening of wijziging
van de vergunning geldt het 'alara' (as low
as reasonably achievable) beginsel: als
redelijkerwijs mogelijk worden de best
bestaande technieken voorgeschreven bij
de vergunningverlening en anders de best
toepasbare technieken.
Coördinatie
Bij een nieuw- of verbouw zal naast een
milieuvergunning ook een bouwvergunning vereist zijn. De beslissing op
de bouwvergunning, mits niet negatief,
wordt aangehouden totdat op de aanvraag
voor de milieuvergunning is beslist. De
bouwvergunning moet dan binnen een
maand worden verleend, mits aan een
aantal voorwaarden is voldaan (zie art. 52
Woningwet). De milieuvergunning wordt
pas van kracht als de bouwvergunning is
verleend.
Bevoegdgezag
Meestal zijn B&W van de gemeente
waarin de inrichting 'geheel of
gedeeltelijk' is gelegen, bevoegd over de
vergunningaanvraag te beslissen. Als de
inrichting de gemeentegrenzen overschrijdt, blijven B&W van de gemeente
waarin de inrichting in hoofdzaak zal zijn
of is gelegen het bevoegd gezag. Ook voor
inrichtingen in grondwaterbeschermingsgebieden is B&W doorgaans het bevoegd
gezag.
Milieubeleidsplannen en milieuprogramma's
De milieubeleidsplannen en milieuprogramma's zullen direct of indirect
gevolgen hebben voor de waterleidingsector (bijvoorbeeld omdat de grondwaterbeschermingsgebieden zullen
moeten worden aangeduid als milieubeschermingsgebieden in het milieubeschermingsplan). Daarom is het van
belang in een zo vroeg mogelijk stadium
trachten betrokken te raken bij de voorbereiding van plannen en programma's.
Bij de voorbereiding van het Nationaal
Milieubeleidsplan is dit mogelijk door een

beroep te doen op artikel 4.4 Wm
(belanghebbende instellingen en
organisaties dienen door de ministers bij
de voorbereiding betrokken te worden).
Hier lijkt de VEWIN de aangewezen
organisatie om de belangen van de waterleidingsector te behartigen.
Op gemeentelijk en provinciaal niveau
kan gebruik worden gemaakt van de
inspraakverordeningen.

Milieukwaliteitseisen
De waterleidingsector zal zeer gebaat
zijn bij goede milieukwaliteitseisen in
verband met de kwaliteit van het grondwater en het oppervlaktewater. Aangezien
de Wm geen inspraak voorschrijft bij de
totstandkoming van de milieukwaliteitseisen zal de waterleidingsector hier zelf
alert op moeten zijn en haar standpunt
bijtijds bekend moeten maken.

Handhaving
De mogelijkheden voor waterleidingbedrijven om meer betrokken te raken bij
de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
handhaving zijn beperkt. Toezichthoudende ambtenaren die zijn aangewezen op grond van de Wm, hebben de
bevoegdheid op te treden ten aanzien van
alle wetten waarop het hoofdstuk 'Handhaving' van de Wm van toepassing is (NB
niet de Grondwaterwet).

Tot zover een korte samenvatting van de
theorie. Aan de hand van onderstaande
casus kunt u zien hoe de wet in een aantal
opzichten werkt. Voorts kunt u, met het
oog op de titel van dit artikel, zelf een
conclusie trekken over de voor- en
nadelen van invoering van de Wm voor
de waterleidingbedrijven.

Als er een schriftelijke waarschuwing
wordt gegeven in het kader van
bestuursdwang, moet men er alert op zijn
dat hier gevolg aan kan worden gegeven,
aangezien een daaropvolgend sluitingsbevel niet meer is voorgeschreven.
Beroep
In milieugeschillen wordt vaak advies
gevraagd aan de Adviseur Beroepen
Milieubeheer (ABM). Deze valt formeel
onder VROM, maar werkt zelfstandig.
In veel gevallen wordt het advies overgenomen; het geeft informatie over en een
waardering van feitelijke, technische en
juridische kwesties. Onder de Algemene
Wet Bestuursrecht zullen appellanten
meer invloed kunnen uitoefenen op het
functioneren van de ABM. Zij kunnen hun
wensen over het onderzoek schriftelijk
aan de administratieve kamer van de
rechtbank kenbaar maken. Vervolgens
kunnen appellanten binnen vier weken na
verzending van het ambtsbericht hierop
schriftelijk commentaar leveren. Zij
kunnen ook de ABM ter zitting oproepen.

EEN INTEGRALE MILIEUWET
l Wabm

Wet
Milieubeheer

Casus
De rolvan de Wetmilieubeheerbijde
invoering van centraleontharding.'
De waterleidingmaatschappij 'ZuidNederland' heeft op 1maart 1996 het
voornemen opgevat om tot centrale
ontharding op een bestaand pompstation
over te gaan. Daartoe zal een onthardingsinstallatie moeten worden gebouwd en zal
het produktieproces moeten worden
gewijzigd. Voorts zullen er lozingen gaan
plaatsvinden op het naburige kanaal.
'Zuid-Nederland' maakt een bouwplan en
dient vervolgens een aanvraag voor een
bouwvergunning in bij de gemeente
omdat de gemeente volgens het
Inrichtingen- en vergunningenbesluit i.e.
het bevoegd gezag is.
Vraag1:
Wat zal degemeentedoen met deze aanvraag?
Antwoord:
Naast een bouwvergunning zal 'ZuidNederland' ook een milieuvergunning
voor de uitbreiding van de activiteiten
nodig hebben en een vergunning op
grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO) voor de lozing. De
WVO-vergunning is namelijk niet geïntegreerd in de milieuvergunning, zodat een
aparte vergunning nodig blijft voor het
lozen op oppervlaktewater.
De Woningwet en de Wet milieubeheer
kennen een coördinatieregeling. Deze
regeling houdt ten eerste in dat wanneer
zowel een bouw- als een milieuvergunning vereist is, de aanvragen in
principe gelijktijdig moeten worden
ingediend. Het is belangrijk om te weten
dat op grond van de Woningwet (art. 8
Deze casus is besproken op de VWN-studiedag
op 25 mei jl.
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lid 3 juncto art. 47) de bouwaanvraag wel
later, maar niet eerder kan worden
ingediend dan de milieuvergunningaanvraag, op straffe van niet-ontvankelijkheid. Bij de aanvraag voor een milieuvergunning wordt in dat geval een
afschrift van de aanvraag voor een bouwvergunning overlegd (art. 8.5 Wm) en
omgekeerd (art. 8 lid 3 Woningwet). De
coördinatieregeling houdt ten tweede in
dat de beslissing op de aanvraag voor een
bouwvergunning wordt aangehouden,
totdat over de beslissing op de aanvraag
van de milieuvergunning voldoende
duidelijkheid bestaat. Deze aanhoudingsregeling uit de Woningwet (art. 52) kan
als volgt worden samengevat:
een aanvraag wordt aangehouden als er:
- ook een milieuvergunning is vereist;
- geen grond is de bouwvergunning te
weigeren.
De aanhouding duurt totdat het besluit op
de aanvraag voor de milieuvergunning is
gegeven en burgemeester en wethouders
een exemplaar van dit besluit hebben
ontvangen (als GS of de minister het
vergunningverlenend gezag zijn), mits
tegen het ontwerp van het besluit geen
bezwaren zijn ingediend en het besluit
niet afwijkt van het ontwerp-besluit.
Als er wel bezwaren zijn ingediend dan
duurt de aanhouding totdat op een
ingediend verzoek om schorsing of een
voorlopige voorziening is beslist. De Wm
kent geen aanhoudingsregeling. De
milieuvergunning kan dus verleend
worden voordat de bouwvergunning is
gegeven. De milieuvergunning wordt
echter pas van kracht op het moment dat
de betrokken bouwvergunning is verleend
(art. 20.1 lid 2 Wm).
De coördinatieregeling strekt ertoe te
bereiken dat op een aanvraag om een
bouwvergunning geen beslissing wordt
genomen zolang niet met voldoende
zekerheid vaststaat welke inhoud de
milieuvergunning zal krijgen. Gevolg van
deze coördinatieregeling is dat de overheid niet meer, zoals in het verleden het
geval was, onder druk staat om ook maar
de milieuvergunning te verlenen als de
bouwvergunning al is verleend.
Bovendien waren in het verleden de
mogelijkheden om in de milieuvergunningen nadere eisen aan het bouwwerk te stellen gering. Dat probleem is nu
ook verholpen.
Voor wat betreft de WVO-vergunning
kent de Wm een afstemmingsregeling.
Het gaat hier om een heel andere regeling
dan de hiervoor besproken coördinatieregeling. Hoofdregel van die coördinatieregeling is immers dat de bouwvergun-

was op de te doorlopen vergunningprocedures. Het is aan te bevelen een
dergelijk plan van aanpak in een
oriënterend gesprek aan de gemeente
voor te leggen. Op die manier raakt men
in een vroeg stadium op de hoogte van de
eisen die waarschijnlijk in de vergunning
gesteld zullen worden. De plannen
kunnen dan in een vroeg stadium worden
bijgesteld. De gemeente kan behoefte
hebben aan nadere informatie en vooroverleg. De afspraken die bij het vooroverleg over de milieuvergunningaanvraag
gemaakt worden, moeten schriftelijk
worden vastgelegd en vormen onderdeel
van de milieuvergunningaanvraag. Het
voordeel van deze uitgebreide voorbereiding is dat de officiële procedures na
de aanvraag zo vlot mogelijk kunnen
verlopen.

ning op de milieuvergunning moet
wachten. De afstemmingsregeling met de
WVO-vergunning houdt in dat zowel de
Wm als de WVO een aantal bepalingen
bevat om de milieu- en WVO-vergunning
inhoudelijk op elkaar af te stemmen
(am. 8.28 t/m 8.34 Wm en artt. 7b t/m 7d
WVO).
Wanneer de aanvraag voor de WVOvergunning niet wordt ingediend binnen
zes weken na indiening van de milieuvergunningaanvraag wordt de aanvrager
niet-ontvankelijk verklaard.
De gemeente zal 'Zuid-Nederland' op
grond van artikel 47 Woningwet de
gelegenheid geven om binnen 14 dagen
alsnog een aanvraag voor een milieuvergunning in te dienen.
Vervolg casus:
De ambtenaar aan wie 'Zuid-Nederland'
de aanvraag wil overhandigen wijst haar
er informeel op dat door de wijziging in
het produktieproces en de lozing ook een
milieuvergunning en een WVOvergunning vereist zijn en dat de
aanvragen hiervoor tegelijkertijd moeten
worden ingediend.
Dit levert voor 'Zuid-Nederland' een
aanzienlijke vertraging van de planning
op, omdat ze nu eerst nog aan de gang
moet om de gegevens te verzamelen voor
de aanvraag van de milieu- en de WVOvergunning.
Vraag 2:
Hoe had Zuid-Nederland dezevertraging
kunnen voorkomen?
Antwoord:
In plaats van alleen een bouwplan had
'Zuid-Nederland' beter ook nog een plan
van aanpak kunnen maken dat afgestemd

Vervolg casus:
'Zuid-Nederland' heeft voor het bewuste
pompstation een oude hinderwetvergunning en een ontheffing op grond
van de Grondwaterbeschermingsverordening. De hinderwetvergunning is
bij de inwerkingtreding van de Wm
automatisch omgezet in een milieuvergunning. Na afloop van een overgangsperiode (waarschijnlijk 1januari 1994) zal
de ontheffing ook automatisch worden
omgezet in een milieuvergunning. De
gemeente vindt dat de slibopslag aan de
nieuwe normen moet voldoen en dat de
oude hinderwetvergunning en ontheffing
geïntegreerd moeten zijn met de
vergunning voor de centrale ontharding.
Vraag3:
Kan degemeentedateisen?
Antwoord:
Ja, dat kan. De overheid moet regelmatig
bezien of de beperkingen waaronder een
vergunning is verleend, en de voorschriften die aan een vergunning zijn
verbonden, nog toereikend zijn gezien de
ontwikkelingen op het gebied van de
technische mogelijkheden tot bescherming
van het milieu en gezien de ontwikkelingen voor de kwaliteit van het
milieu (art. 8.22 lid 1Wm). Zijn de
beperkingen en voorschriften niet meer
toereikend dan kan de overheid deze
wijzigen en aanvullen (art. 8.22 lid 2 Wm).
Door het koppelen van een vergunning
voor de centrale ontharding aan een
revisievergunning bereikt de gemeente
dat er straks één document is dat een
duidelijk en geactualiseerd beeld geeft van
de toegestane activiteiten. Bij de revisie
moet de gemeente wel rekening houden
met de rechten die de aanvrager aan de
eerder verleende vergunning ontleent.
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Vervolg casus:
'Zuid-Nederland' breidt de aanvraag uit
met een verzoek om revisie (art. 8.24
lid 1Wm) en stelt een concept-aanvraag
op.
Vraag4:
Welkegegevens moet 'Zuid-Nederland'
overleggen?
Antwoord:
De Wm bevat een bepaling dat bij
algemene maatregel van bestuur (AMvB)
regels worden gesteld over de wijze
waarop de aanvraag moet geschieden en
de gegevens die moeten worden verstrekt
(art. 8.5 Wm). Deze AMvB is in werking
getreden gelijk met de Wm en draagt de
naam: Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb).
In dit besluit is onder andere het volgende
geregeld:
- indeling van inrichtingen naar het gezag
dat bevoegd is de milieuvergunning te
verlenen (B&W, GS of de minister van
VROM);
- wijze waarop de aanvraag om een
milieuvergunning moet geschieden;
- gegevensverstrekking bij aanvraag;
- wijze van bekendmaking van een
melding (als er geen vergunning nodig is,
maar met een melding kan worden
volstaan);
- wie bij de behandeling van de aanvraag
als adviseur aangewezen zijn.
In deze AMvB kan men als aanvrager
nagaan welke gegevens verstrekt zullen
moeten worden. Gegevens die per
definitie verstrekt moeten worden zijn
bijvoorbeeld:
- de mogelijke milieubelasting die zich
tijdens normaal bedrijf voor kan doen. Dat
betekent dat nagenoeg elke installatie
binnen een bedrijfin beeld gebracht moet
worden voor wat betreft (mogelijke)
milieubelasting;
- de preventieve maatregelen die worden
getroffen om milieubelasting te voorkomen dan wel te beperken.
Volgens het Ivb kan het bevoegd gezag de
aanvrager verzoeken bij de aanvraag nog
extra gegevens te overleggen.
Vervolg casus:
'Zuid-Nederland' heeft in de aanvraag de
over te leggen gegevens opgenomen en na
de concept-aanvraag met de gemeente te
hebben besproken en een positieve
beoordeling van de gemeente te hebben
ontvangen, dient zij de aanvraag in.
Vraag 5:
Waaraan moet degemeentetoetsenofde

vergunning al of met verleend kan worden en
zoja, welke voorschriften in iedergeval aan
devergunning verbonden moeten worden?
Antwoord:
De enige grond voor weigering van de
vergunning is het belang van de
bescherming van het milieu
(art. 8.10 Wm). Daarnaast geeft de Wm
het volgende toetsingskader
(art. 8.8 Wm):
a. de bestaande toestand van het milieu,
voor zover de inrichting daarvoor
gevolgen kan veroorzaken;
b. de gevolgen voor het milieu, die de
inrichting kan veroorzaken. Bijvoorbeeld
het veroorzaken van slibafval;
c. de met betrekking tot de inrichting en
het gebied waar de inrichting is of zal zijn
gelegen, redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen die van belang zijn met
het oog op de bescherming van het milieu;
d. de ingebrachte adviezen en bezwaren.
Het gaat hier in ieder geval om de
adviezen die aan de door de Wm en het
Ivb aangewezen adviseurs gevraagd
moeten worden en de adviezen die deze
adviseurs eigener beweging hebben
gegeven;
e. de mogelijkheden tot bescherming van
het milieu, door de nadelige gevolgen
voor het milieu, die de inrichting kan
veroorzaken, te voorkomen, dan wel zo
veel mogelijk te beperken, voor zover zij
niet kunnen worden voorkomen. Een
voorbeeld is spoelwaterhergebruik.
Voorts moet de overheid op grond van de
Wm met het volgende rekening houden bij
de beoordeling van de aanvraag:
f. het voor dat desbetreffende overheidsniveau geldende milieuplan. Voor de
provincie is dit bijvoorbeeld het
provinciale milieuplan;
g. de voor de onderdelen van het milieu,
waarvoor de inrichting gevolgen kan
hebben, geldende nc/iftvaarden die neergelegd zijn in milieukwaliteitseisen.
Ten slotte moet de overheid het volgende
in acht nemen:
h. de voor de onderdelen van het milieu,
waarvoor de inrichting gevolgen kan
hebben, geldende grenswaarden die neergelegd zijn in milieukwaliteitseisen;
i. de regels gesteld in 'instructie'AMvB's
voor zover die zich tot het desbetreffende
overheidsniveau richten;
j. de instructies opgenomen in de
provinciale verordening, voor zover een
ministeriële aanwijzing afwijking niet
noodzakelijk maakt;
k. aanwijzingen die met betrekking tot de
beslissing op de aanvraag door de
minister zijn gegeven.

Bij punt j. kan nog opgemerkt worden dat
het wettelijk regime dat voor de grondwaterbeschermingsgebieden geldt nu is
opgenomen in de provinciale verordening.
Deze verordening bevat regels en
verboden die rechtstreekse werking
hebben voor de burgers. De bedoeling is
dat de bevoegdheid om deze regels en
verboden aan de burgers op te leggen
door het weigeren van een ontheffing of
het verlenen van een ontheffing onder
voorwaarden, overgeheveld wordt naar de
gemeenten. De constructie daarbij zal zijn
dat het stelsel van de toe te passen voorschriften (en misschien ook de verboden,
dat is nog onzeker op dit moment) in de
provinciale milieuverordening wordt
opgenomen. Deze verordening heeft geen
rechtstreekse werking voor de burgers,
maar moet worden nageleefd door de
gemeenten bij de behandeling van de
milieuvergunningaanvraag als het gaat om
een lokatie in een grondwaterbeschermingsgebied. De aanwijzing van
deze gebieden gebeurt ook in de
provinciale milieuverordening.
Het is nog de vraag of de provincie straks
geen bevoegdheid meer zal hebben om
verboden te stellen met rechtstreekse
werking voor de burger in de grondwaterbeschermingsgebieden. De mogelijkheden
hiertoe worden momenteel bestudeerd.
Wellicht volgen er nog wetswijzigingen op
dit punt.
Vervolg casus:
De gemeente heeft de aanvraag met
inachtname van het bovenstaande
bekeken en komt tot de conclusie dat de
vergunning onder voorwaarden verleend
kan worden. De gemeente houdt geen
hoorzitting omdat 'Zuid-Nederland' daar
niet om verzocht heeft. Vervolgens stelt de
gemeente een ontwerp-besluit op en
verstuurt dit 21/2 maand na indiening van
de aanvraag (de termijn hiervoor is
maximaal drie maanden, art. 13.10
lid 1Wm) naar 'Zuid-Nederland'.
Vraag 6:
Hoc raakt deplaatselijke milieuvereniging 'Os
eige stukske laand' op dehoogtevan het plan
van 'Zuid-Nederland'?
Antwoord:
Het ontwerp-besluit wordt samen met
de aanvraag bekend gemaakt in het
plaatselijke huis-aan-huisblad binnen twee
weken na toezending van het ontwerpbesluit aan 'Zuid-Nederland' (art. 13.10
lid 2 Wm). Nieuw is dat de aanvraag pas
gepubliceerd wordt als het ontwerpbesluit gepubliceerd wordt. Bezwaren
indienen vóór de totstandkoming van het

572

Vervolg casus:
'Zuid-Nederland' voert deze gronden aan
bij de Afdeling geschillen van bestuur.
Vraag9:
Zal het beroepbijdeAfdeling geschillenvan
bestuur succes hebben?

ontwerp-besluit is niet meer nodig; men
kan reageren op het ontwerp-besluit. De
aanvraag en het ontwerp-besluit worden
ter inzage gelegd (art. 13.12 Wm).
Als vooroverleg heeft plaatsgevonden
wordt een verslag daarvan samen met de
aanvraag en het ontwerp-besluit ter inzage
gelegd.
Op zijn uitdrukkelijk verzoek moet het
bevoegd gezag de aanvrager in de
gelegenheid stellen de ter inzage te leggen
stukken, die hij niet zelf heeft ingebracht,
voorafin te zien (art. 13.14 Wm). Het kan
van groot belang zijn dat recht vooraf te
claimen omdat men op die wijze vooraf
om geheimhouding kan vragen, ook van
die stukken die men niet zelf heeft
ingebracht. Voor geheimhouding op
verzoek van de aanvrager van bedrijfsgeheimen of beveiligingsgegevens bevat
de Wm een regeling (art. 19.3 Wm).
Vervolg casus:
IIet ontwerp-besluit voor 'ZuidNederland' bevat onder andere voorschriften voor:
- het zuinig gebruik van energie en
grondstoffen;
- het doen van metingen, het registreren
van de uitkomsten en het ter beschikking
stellen van de uitkomsten aan de
gemeente;
- de slibopslag die moet voldoen aan de
IBC-criteria;
- de eis om een milieuzorgsysteem op te
zetten.
Vraag 7:
'Zuid-Nederland' vindt dezevoorschriftenveel
tevergaan. Wat kan zij hiertegendoen?

Antwoord:
Ze kan binnen een maand na de dag
waarop het ontwerp van het besluit ter
inzage is gelegd bezwaren indienen
(art. 13.17 Wm). De gemeente moet
'Zuid-Nederland' desgevraagd in de
gelegenheid stellen met de gemeente van
gedachten te wisselen over het ontwerp
(art. 13.18 Wm). Tijdens deze gedachtenwisseling kunnen ook bezwaren worden
ingebracht. De gemeente moet daarna zo
spoedig mogelijk een beschikking geven,
doch uiterlijk zes maanden na de datum
waarop de aanvraag is ontvangen
(art. 13.19 Wm). Wanneer na deze zes
maanden nog geen beschikking is
gegeven, is er sprake van een fictieve
weigering (van de vergunning) waartegen
men beroep kan instellen.
Vervolg casus:
De gemeente stuurt het besluit op naar
'Zuid-Nederland'. Zij is niet ingegaan op
de ingediende bezwaren en heeft de voorschriften onverkort gehandhaafd.
Vraag 8:
Wat kan 'Zuid-Nederland1hiertegen doen?
Antwoord:
Zij kan gedurende één maand vanaf de
dag waarop het besluit ter inzage is gelegd
een beroepschrift indienen bij de Raad
van State, Afdeling geschillen van bestuur
(art. 20.1 juncto 20.9 Wm). Na inwerkingtreding van de eerste tranches van de
Algemene Wet Bestuursrecht (vermoedelijk 1januari 1994) moet het
beroepschrift worden ingediend bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.

Antwoord:
Waarschijnlijk niet voor wat betreft de
voorschriften voor het gebruik van energie
en grondstoffen en de verplichtingen rond
het doen van metingen. Het voorschrift
inzake het opzetten van een integraal
milieuzorgsysteem zal wel vernietigd
worden. Noch volgens de regering, noch
volgens de Afdeling geschillen van
bestuur mag een dergelijke verplichting
worden opgenomen. Een bedrijfsmilieuzorgsysteem bevat namelijk meer
elementen dan volgens de Wm in de
milieuvergunning kunnen worden voorgeschreven. Dit neemt niet weg dat een
aantal elementen van zo'n systeem wel in
vergunningvoorschriften kan worden
opgenomen. Te denken valt aan de
verplichting om emissies te meten en te
registreren.
Overigens is het aan te raden om in de
aanvraag melding te maken van
elementen van een bestaand bedrijfsmilieuzorgsysteem, als deze elementen
een rol spelen bij de bescherming van het
milieu tegen de negatieve gevolgen van de
vergunningplichtige activiteit. Op deze
manier wordt voorkomen dat deze
elementen (nog een keer) als voorschriften aan de vergunning worden
verbonden.
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