Bestuurskundige evaluatieintegrale milieuvergunning
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Voordracht gehouden tijdens het NVA Symposium 'Integrale milieuvergunning: een vrome wensof harde nood/aak?. 7september 1984 te Arnhem.

1. Evaluatie
Evaluatie iseen beoordeling gebaseerd op
systematisch (wetenschappelijk) onderzoek
aan de hand van expliciet gemaakte criteria.
Men kan allerlei zaken, toestanden en
processen evalueren, ondermeer het overheidsbeleid. Bijbeleidsevaluatie gaat het met
name om eenevaluatie vandeuitvoeringvan
de beleidsvoornemens vandeoverheid, neergelegd in een wet of nota, een programma of
een projectvoorstel.
Doel van zo'n evaluatie ismeer inzicht te
verkrijgen in de uitkomsten van het beleid of
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in het beleidsproces zelf, om oorzaken van
opgetreden verstoringen en lacunes op te
sporen, teneinde knelpunten te kunnen wegnemen en de uitvoering van het beleid te
stroomlijnen.
Evaluatie komt in velerlei soorten voor.
Zo kan men onderscheid maken tussen een
evaluatie vooraf en achteraf en tussen een
meer procedurele versus een meer
inhoudelijke evaluatie.
Evaluatie vooraf maakt deel uitvande eerste
stadia van een plannings-,beleids-of besluitvormingsproces. Bezien wordt welke
effecten c.q. neveneffecten, alternatieve
oplossingen respectievelijk handelwijzen
voor het bereiken van een doelstelling met
zich zullen brengen. Een voorbeeld van zo'n
gestructureerde evaluatie vooraf vormt de
milieueffectrapportage. Bijde voorbereiding
van het thansaan deordezijnde voorontwerp
van wet inzakede integrale milieuvergunning
heeft ook zo 'n ex ante evaluatie plaatsgevonden. Het Bureau Berenschot heeft
immers een bestuurseffectenrapportage naar
de invoering van de integrale milieuvergunning verricht.
Naast de ex ante evaluatie staat de ex post
evaluatie, de evaluatie achteraf.
Een dergelijk soort evaluatie ismet betrekking tot de Wet Algemene Bepalingen
Milieuhygiëne (WABM) verricht door de
Commissie-Oosting en wordt thans verricht
naar de Wet geluidhinder en de Wet ketenaansprakelijkheid.
Bij een procedurele evaluatie staat de vlotte
afwikkeling van de procedurele aspecten van
het beleidsproces centraal (termijnen,
overleg-verplichtingen, beroepsmogelijkheden); bij een inhoudelijke evaluatie valt
het accent op de toetsingscriteria en de
afwegingsprocessen endeuitkomsten van het
beleid. Gesteld kan worden dat de evaluatie
van de WABM tot dusver een meer

procedureel karakter droeg en dat de
evaluatie van de Wet geluidhinder naast
procedurele ook belangrijke inhoudelijke
aspecten zal vertonen.
Bij elk soort evaluatie kunnen voorts diverse
benaderingen - vaak in combinatie met
elkaar —worden toegepast.
2. Benaderingen
Globaal gesproken zijn ertwee benaderingen
denkbaar, die bij een evaluatie van wetgeving, zoals de voorliggende wijziging van
de WABM met betrekking tot de integrale
milieuvergunning, kunnen worden toegepast. Dat zijn een juridische benadering en
een bestuurskundige, die alle overige invalshoeken combineert.
De juridische benadering wordt ook wel
wetstechnische benadering genoemd. Die kan
plaatsvinden op minstens drie niveaus,
macro, meso en micro, aan de hand van
formele en materiële criteria.
Op macro-niveau kan bijvoorbeeld incasu de
vraag gesteld worden hoe die nieuwe rechtsfiguur, die integrale vergunning past in het
bestaande systeem van partiële vergunningverlening en in het geheel van het milieubeleid. Vervolgens kan daar dan een oordeel
over worden gegeven.
Op meso-niveau kan devraaggesteld worden
naar de reikwijdte en werkingssfeer van de
integrale milieuvergunning? Welke vergunningen moeten worden meegenomen,
welke activiteiten behoeven speciale
aandacht? Hoe wordt doorgekoppeld naar
de systematiek van de MER en de daarin
voorziene ruimere afweging? Hoe wordt de
legesproblematiek opgevangen? En daarbij
rijst ook weerdevraag:hoe moet het oordeel
daarover luiden?
Bij de bestuurkundige benadering kunnen
diverse vragen zoalsdie naar de effectiviteit
en efficiency, de vermoedelijke maatschappelijke acceptatie en de verdeling van de
kosten en baten, een rol spelen.
Van de talrijke overige invalshoeken, die
onder deze benadering gebracht kunnen
worden, kies ik er twee die uwellicht het
meest zullen boeien, te weten een invloedsanalyse en een analyse van voor- en nadelen.
Mijn verdere betooggaatuitvande volgende
twee vraagstellingen:
a. Welke invloed hebben dediverse belanghebbenden ophetwordingsprocesvandewet
uitgeoefend? Die invloed wordt afgeleid uit
wijzigingen, die in oorspronkelijke voornemens zijn aangebracht.
b. Welke voor- en nadelen vloeien uit de
thans in het voorontwerp vervatte regeling
voort voor de diverse bij de uitvoering ervan
betrokkenen, te weten het bedrijfsleven, de
milieuorganisaties, het Rijk, de provincies
(IPO), de gemeenten (VNG), de waterschappen (Unie) en de burgers.

De meetpunten voor voor- en nadelen zijn
overigens moeilijk vast te stellen.Te denken
valt aan omvang competenties, hoeveelheid
benodigde mankracht en overige kosten, de
mate van controle, het tijdsbeslag en
dergelijke.
Het gaat dus om een evaluatie van de wetsgeschiedenis tot dusver en om een evaluatie
van de voor- en nadelen voor diverse
groeperingen.
3. Evaluatie wetsgeschiedenis
De voorstellen voor een integrale milieuvergunning hebben een lange voorgeschiedenis, die elders is beschreven.
Men zie bijvoorbeeld de preadviezen van de
Vereniging voor Administratief recht 1983
van de hand van de voorzitter van dit
symposium, de heer Kooij en van de heer
Tonnaer. Van mijn eigen studie van het
fenomeen vergunning heb ikonder meer
doen blijken tijdens de in 1979door mij
onder auspiciën van het Instituut voor
Bouwrecht georganiseerde PAO-cursus over
Vergunningen in de bouw, gepubliceerd in
Bouwrecht, februari 1980.
Als startpunt voorde huidige evaluatie neem
ikde verklaring vanStaatssecretaris Lambers
van 3 september 1982, weldra gevolgd door
de Regeringsverklaring van het KabinetLubbers, die iets later werd gevolgd door de
DROM-voorstellen.
De door betrokkenen uitgeoefende invloed
lees ik primair af uit het commentaar dat zij
naar de Ministers en de Bijzondere Kamercommissie voor deregulering hebben
gestuurd.
Om de relatieve invloed van de bij de besluitvorming betrokkenen zichtbaar te
maken is het nuttig de voorstellen uit het
DROM-rapport te recapituleren en het
huidige voorontwerp te resumeren.
Het DROM-rapport, dat voortbouwt op een
in het regeerakkoord opgenomen passage,
waarin gesteld wordt dat gestreefd zal
worden naar het minimaliseren van het
aantal vergunningen per inrichting, stelt:
—er komt een integrale milieuvergunning,
maar de WVO-vergunningzaldaarwelnietin
passen;
—de WVO-vergunning zalwelworden meegenomen in de basisvergunning.
De essentie van het huidige voorontwerp
(model 2) isdat niet zozeer een integrale als
wel een cumulatieve vergunning ten tonele
wordt gevoerd, die de volgende kenmerken
vertoont:
—de aanvragen voor vergunningen ex
WABM en WVO worden slechts gelijktijdig
ingediend en behandeld door de diverse
bevoegde gezagen. De provincie krijgt de
bevoegdheid om bijconflicten deknoop door
te hakken;
—integrale vergunningen worden alleen
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door de provincie,nietdoor Rijk ofgemeente
verstrekt;
—er is keuze tussen een complete vergunning
of een systeem vaneen vergunningop hoofdzaken met doelvoorschriften, die later
kunnen worden omgezet in nadere eisen.
Hieronder volgen thans achtereenvolgens
beschouwingen over de wensen van betrokkenen gerelateerd aan de daarmee bereikte
resultaten.
a. Bedrijfsleven
In 'Visie op het milieu- en ruimtelijk
ordeningsbeleid' van september 1982
hebben het VNO en hetNCW opgemerkt dat
huns inziens de VWO-vergunning op
praktische gronden buiten de integrale
vergunning moest blijven. De werkgevers
waren — aldus Kooij in zijn pre-advies—
ook verdeeld over het nut van een basisvergunning. Voor hen staat vooral alsdoel
voorop; 'de vergunningenprocedures moeten
eenvoudiger en sneller'. Vanuit die achtergrond verleenden zijsteun aan de gedachte
van de integrale vergunning.
De strategie van de werkgevers lijkt redelijk
succesvol. De integrale vergunning isin
aantocht. De WVO-vergunning wordt
daarbij omzichtig betrokken.
b. Milieu-organisaties
De milieu-organisaties hadden een sterke
voorkeur voor een integrale milieuvergunning op provinciaal niveau, die ook de
WVO-component zou bevatten.
Het ziet ernaar uitdat de milieu-organisaties
ook redelijk aan hun trekken komen, zij het
wat de WVO-aspecten betreft niet in
voldoende mate.

over waterkwaliteitseisen bijde gemeenten
zou komen te liggen.
Die wens isniet in vervulling gegaan.
f. Waterschappen
De Unie van Waterschappen stelde zich
achter de strekkingvande DROM-conclusies
en weesopdegrote bezwaren verbonden aan
een integratie van de WVO-vergunning voor
waterbeheer en waterkwaliteitsbeheer.
a.

Concluderend kan men stellen dat werkgevers- en milieuorganisaties de meeste

Bedrijfsleven

Voordelen
één te behandelen zaak
minder rompslomp
minder overleg over voorschriften
minder beroepsprocedures
snellere afhandeling
één lobby-adres
b.

Zij ging wel akkoord met de bevoegdheid
voor de provincie om knopen door te
hakken. De waterschappen hebben succes
gehad met hun pleidooi om de DROMconclusies overeind te houden. Ze worden
slechts op een beperkt terrein van hun zelfstandige oordeelsbevoegdheid beroofd.

Nadelen
vergunning isminder compleet dan
verwacht
meer tegenspel, meer controle
minder uitspelen ambtenaren tegen elkaar
minder naar achteren schuiven
interne koppeling van activiteiten nodig

Milieu-organisaties

Voordelen
meer evenwichte belangenbehartiging
betere afstemming voorschriften
instrument ter effectuering milieubeleidsplanning?

Nadelen
minder kansen publieke opinie voor
eenzelfde zaak te mobiliseren
(bijvoorbeeld door instellen beroep)

Rijk
Voordelen
eenvoudiger te beheersen systeem
aangrijpingspunt voor inspectie
minder beroepszaken
d.

minder onoverzichtelijke situatie
integratiekansen stijgen
GS krijgt bevoegdheid knopen
door te hakken

d. Provincie
De provincies streven naar een integrale
milieuvergunning, maar vinden overigens de
DROM-voorstellen te eenzijdig gericht op
het bedrijfsleven. Zij vinden de aanzet voor
de uitzondering voor waterkwaliteitsvergunningen, zoalsvoorzien in het DROMrapport, te ingewikkeld. In plaats van een
basisvergunning met daarna een meldingsplicht stellen zij de wenselijkheid van slechts
één beschikking met nadere eisen.
Geconcludeerd mag worden dat de
provincies redelijk aan hun trekken zijn
gekomen, vooral bij de basisvergunning.

e.

e. Gemeenten
De gemeenten wilden ook op gemeentelijk
niveau integrale milieuvergunningen
introduceren, waarbij dan het laatste woord

g. Burgers

Nadelen
extra technische know-how
noodzakelijk
provinciale verordeningen moeten ook
bijgesteld
minder leges?

Gemeenten

Voordelen
behouden eigen bevoegdheden

f.

ingewikkelde wijziging wetgeving
noodzakelijk

Provincie

Voordelen

c. Rijk
Aangezien het Rijk nauw betrokken was
bij de wet, kan omtrent de invloed van
die bestuurslaag in dit kader niet zinvol
gerapporteerd worden.

Nadelen

Nadelen
komen vooralsnog niet in aanmerking
voor verlening integrale vergunning

Waterschappen

Voordelen
ook de factor water kan profiteren van
een meer integrale aanpak

Nadelen
(als WO-vergunning zou opgaan in
integrale vergunning)
terugdraaien ontwikkeling naar vergunningverlenend gezag
integraal waterbeheer moeilijker

Voordelen

Nadelen

—mogelijkheid van effectievere inspraak

- minder ruimte voor individule problemen
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invloed hebben uitgeoefend en dat de
gemeenten het minst succesvol zijn geweest.
4. Evaluatie voor- en nadelen voordiverse
groeperingen
Vervolgens bezien we de vraag, welke vooren nadelen voor de diverse groeperingen uit
de regeling van dit voorontwerp voortvloeien. Deze analyse- d i e tendelesteunt op
gegevens ontleend aan het rapport Bestuurseffectenrapportage integrale milieuvergunning van het Bureau Beerenschotheeft een ruimere strekking dan de vorige,
die het DROM-rapport als voornaamste
uitgangspunt nam. Nu gaat het om een
vergelijking tussen de bestaande en de in het
voorontwerp beoogde situatie. Met name
over de bestaande situatie worden in het
navolgende - bij gebrek aan duidelijke
informatie daaromtrent-enige aannamen
gedaan.
De voor- en nadelen voor de diverse
participanten worden achtereenvolgens in
nevenstaande tabel aangemerkt.
Het nevenstaande beeld isrijk geschakeerd
en overigens voor verdere uitwerking
vatbaar. Het ismoeilijk een balans op te
maken. De voordelen van een integrale
milieuvergunning liggenvooral bijeen betere
behartiging van het milieubelang en bij
minder rompslomp voor het bedrijfsleven.
Rijk en provincie hebben waarschijnlijk iets
meer voordelen dan nadelen. Voor gemeenten en waterschappen lijken geen belangrijke
voordelen aanwezig. De overheid als geheel
komt beter voordedagbijdebehartigingvan
het milieubelang.
5. Afronding
De integrale vergunning, die thans ter
sprake komt, iseen hulpmiddel om bij de
uitvoering van de milieuwetgeving gerezen
problemen op te lossen.
De uitvoering van overheidsbeleid laat
trouwens vaak te wensen over. Hoogerwerf
(TH Twente) heeft in 1983een studie
'Succes en falen van overheidsbeleid'
gepubliceerd. Hoewel op opvallend veel
terreinen van een falend beleid sprake was
(kostenbeheersing gezondheidszorg bijvoorbeeld) konden op het terrein van de waterkwaliteitsheffingen zeer positieve resultaten
worden vermeld. Voor ons onderwerp isdat
in zoverre relevant dat daaruit argumenten
zouden kunnen worden afgeleid om het voor
de bescherming van de waterkwaliteit
geldende instrumentarium niet te wijzigen.
ingevolge het adagium: 'never change a
winning team'.
De integrale vergunning kan evenals de
milieubeleidsplanning gezien worden alseen
institutioneel wettelijk middel om tot een
goed milieubeleid te komen.
Het antwoord op de vraag of men door het
perfectioneren vandiemiddelen opdegoede

weg zit hangt samen met het standpunt dat
men inneemt ten opzichte van een controverse tussen bestuurskundigen en
politicologen omtrent het karaktervan
problemen bij de beleidsimplementatie: de
preciesen staan daar tegenover de
rekkelijken.
De preciezen gaan uit van een top down
benadering en geloven dat uitvoeringsproblemen bestreden kunnen worden door
een drastische reorganisatie vandewetgeving
met duidelijke competentietoedeling, strakke
termijnen en strenge handhavingsvoorschriften. De rekkelijken, die uitgaan
van een bottum up benadering zien dat
anders. Zij geloven in meer vrijheid voor de
uitvoerende instanties, zo min mogelijk
dwingende bepalingen, die doelmatige
oplossingen zouden kunnen blokkeren, in
decentralisatie, overleg en menselijke
interactie.
In de bestuurspraktijk vallen beide
tendenties te onderkennen.
Uit het voorgaande vloeit voor wat de
integrale milieuvergunning betreft het
volgende voort:
—Concretisering van beleid gaat gepaard
met grote afzwakking vande oorspronkelijke
doelstellingen. Ook het streven naar een
integrale milieuvergunning isaan dit proces
onderhevig en zal dat blijven. Zo wordt de
vergunning minder omvattend dan
oorspronkelijk beoogd.
—De voor- en nadelen van integrale vergunningen zijn voor de diverse participanten
niet gelijk en kunnen bovendien door hen
nog verschillend worden gewaardeerd.
—De te traceren invloed van de diverse
participanten in het wordingsproces van een
wettelijke regeling voor de integrale
milieuvergunning geeft tot dusver aanzienlijke verschillen te zien. Maar het beeld kan
nog veranderen: de wet staat nog niet in het
Staatsblad.
Volgens mijn eigen inzicht gaat het bij de
integrale vergunning niet om een harde
noodzaak, maar dat wilook weer niet zeggen
dat één en ander een vrome wens moet
blijven. In combinatie met nader vast te
stellen milieubeleidsplannen kunnen de
voorgestelde vergunningenstelsels vrij
effectief zijn, met name bijde procesindustrie. Of dievoorspellinguitkomt zaleen
toekomstige ex post evaluatie moeten
uitwijzen.
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Studiedag over moeilijk
afbreekbare stoffen
De studiegroep 'Milieubiologie'
van de Nederlandse Biotechnologische
Vereniging (NBV) organiseert op
28 januari 1986 een studiedag over de
biologische afbraak van 'moeilijk afbreekbare stoffen'. Aanvang 9.00 uur;
sluiting ca. 16.00 uur.
Dergelijke stoffen kunnen, wanneer er
bovendien sprake isvan toxische eigenschappen, een probleem vormen bij de
behandeling van afvalstromen en bij de
toelating van produkten.
Het doel van de studiedag iseen overzicht te
geven van het onderzoek dat op dit gebied in
Nederland plaatsvindt.
Daarnaast zullen demogelijkheden vanen de
behoefte aan verder onderzoek aan de orde
komen.
Op het programma staat onder meer:
Stimulering van milieubiotechnologisch
onderzoek door de overheid, Ir. K. Visscher
(LAE-RIVM); Afbraak van milieuvreemde
organische stoffen: limitatiesen remedies,
Dr. D. Janssen (GBC-RUG); Enzymatische
afbraak van lignine, Dr. H. E. Schoemaker
(CRO-DSM); Microbiële afbraak van
milieuvreemde stoffen in grond en grondwater.Prof. Dr. A.J. B.Zehnder (LH-Wag.);
Bio-afbreekbaarheid in het aquatisch
mariene milieu, Ir. R. v. d. Berg (RIVO);
Interpretatie van testgegevens, Drs. J. Blok
(AKZO Res. Lab.).
In het programma iseen ruime mogelijkheid voor discussie aanwezig. De studiedag
vindt plaats bij het RVIM, Anthony van
Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven.
Het maximaleaantal deelnemersbedraagt 40.
Opgave voor deelname vóór 18januari bij:
Mevr. I. Bont, Biochemisch Laboratorium,
Rijksuniversiteit Groningen, Nijcnborgh 16,
9747 AG Groningen, Tel.050 - 11 42 42.

Minister Smit-Kroes opent
RWZI-Horstermeer
De Minister van Verkeer en Waterstaat
mevr. drs. N. Smit-Kroes zal op 15mei 1986
de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie
(RWZI)-Horstermeer officieel in gebruik
stellen.
In de RWZI-Horstermeer, die gebouwd isin
opdracht van het Zuiveringschap Amstel- en
Gooiland te Hilversum wordt het afvalwater
gezuiverd vanuit het westelijk gedeelte van
het Gooi. De bouwkosten van de RWZI
inclusief hoofdrioolgemalen en persleidingen
bedragen 100 miljoen gulden.
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