Milieuvergunningen; coördinatie of integratie?

Voordracht gehouden tijdens het NVA Symposium 'Integrale milieuvergunning: een vrome wensof harde noodzaak'.'. 7september 1984 te Arnhem.

Inleiding
Al meerdan lOjaarwordt door bedrijfsleven,
milieugroepen en overheid gesproken en
geschreven over de problematiek van de
milieuvergunningverlening. Het eerste
rapport verscheen in 1974 en had betrekking
op de procedures ingevolge deWet inzakede
luchtverontreiniging en de Hinderwet.
Sindsdien zijn met de regelmaat van de klok
rapporten verschenen. Die rapporten gaven
in het algemeen - zij het in andere
bewoordingen -dezelfde knelpunten tezien,
namelijk:
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a. trage en inefficiënte besluitvormingsprocedures;
b. veelheid van betrokken instanties;
c. onduidelijke beoordelingscriteria en
d. het niet synchroon lopen van de interne
bedrijfsprocedures en de vergunningprocedures.
Het kon niet anders of hier moest wat aan
gebeuren. Het gaat niet aan om bijvoorbeeld
zeer langdurige procedures te hebben waar
aan de andere kant het principe: 'eerst
vergunning, daarna bouwen' geldt. Met de
komst van nieuwe vergunningprocedures
(Wet chemische afvalstoffen. Afvalstoffenwet, Wet geluidhinder) kon de zaak er alleen
maar erger op worden, ondanks het feit dat
de provincies hun procedures reeds
combineerden.
Na veel discussie kwam de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne (WABM) tot
stand, die op 1september 1980 in werking
trad. Hierdoor werd een aanzet gegeven om
dwars door de zogenaamde sectorale wetten
heen iets te regelen. Dat 'iets' beperkte zich
in hoofdzaak nog tot procedurele aspecten.
Maar een eerste stap naar een algemene
milieuwet was hiermee gezet.
WABM
De WABM introduceerde:
a. uniforme vergunningprocedures voor
een aantal milieuwetten (Hinderwet (HW).
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO), Wet inzake de luchtverontreiniging (WLV), Afvalstoffenwet (AW),
Wet geluidhinder (Wgh), Wet chemische
afvalstoffen (WCA), Kernenergiewet, Wet
verontreiniging zeewater en de Mijnwet);
b. een verbetering van de inspraakmogelijkheden;
e. duidelijke adviestermijnen en beslissingstermijnen gericht op versnelling van vergunningprocedures; en
d. een coördinatiereuelin«.

In het navolgende zal ik kort ingaan op de
wijze waarop de provincies op de inwerkingtreding van de WABM hebben ingespeeld.
Voorts zal ik enige ervaringen schetsen van
4 jaar WABM, met name in de provincie
Zuid-Holland, toegespitst op de coördinatieregeling van de WABM. Met name wilik
nagaan of de WABM en vooral de
coördinatieregeling een oplossing hebben
geboden voor de zojuist gesignaleerde knelpunten. Van daaruit kom ikop deintegrale
milieuvergunning: moet deze er komen en
hoe integraal is'ie dan wel?
Voorbereiding inwerkingtreding WABM
Allereerst dan de voorbereiding op de
inwerkingtreding van de WABM voor de
provincies.
Twee vragen waren daarbij van oeiang.
In de eerste plaatsofen zojahoevoldaan kon
worden aan de in de wet gestelde termijnen,
met name de maximale termijn van
7 maanden, en voortsopwelkewijze gestalte
moest worden gegeven aan de coördinatietaak.
Projectmatig!planmatig werken
Voor wat betreft het antwoord op de eerste
vraag wil ik kort zijn. De provincies hebben
veelal zodanig hun interne organisatiestructuur gewijzigd, dat een sterke verbetering van de proceduretijden kon worden
bereikt. Dit constateert ook de adviescommissie evaluatie WABM (zogenaamde
commissie Oosting) [ 1].
Sleutelwoorden zijn hierbij: projectmatig
werken, alsmede planning en voortgangscontrole.
Coördinatiebeleid
Het antwoord op de tweede vraag (op welke
wijze gestalte moest worden gegeven aan de
coördinatietaak) is moeilijker.
Allereerst ishet goed aan tegeven wat de
coördinatieregeling van de WABM precies
inhoudt.
Op grond van deze coördinatieregeling
kunnen gedeputeerde staten twee of meer
vergunningaanvragen op basis van de in de
WABM genoemde wetten voor eenzelfde
project coördineren, indien ten minste één
van die aanvragen tot hen isgericht.
Gedeputeerde staten zijn gehouden dit te
doen alsdevergunningaanvragen zijn gericht
tot verschillende overheidsorganen en een
betrokken overheidsorgaan of de aanvrager
daarom verzoekt.
Het ismogelijk om daarbij ook andere
benodigde aanvragen, zoals aanvragen om
een bouwvergunning, ontgrondingsaanvragen, te coördineren.
De coördinatieregeling heeft zowel betrekking op deprocedurele als de
inhoudelijke kant van de vergunningverlening. Daarover straks meer.

Doei coördinatieregeliiig
Decoördinatieregeling heeft debedoelingom:
a. snellere en efficiëntere vergunningprocedures te bewerkstelligen;
b. voorschriften opelkaar aftestemmen;en
c. aan de wens van de burgers/milieugroepen tot een meer integrale dan sectorale
inspraak tegemoet te komen.
Aan het eerste punt werd door het bedrijfsleven overigens getwijfeld, zo meldt de
commissie Oosting.
De commissie Oosting constateert dat vele
provincies voorzichtig zijn begonnen met
coördinatie en geeft alsreden aan, dat die
provincies eerst ervaring wilden opdoen met
de overige bepalingen van de WABM.
Dat kan zo zijn.
Mijns inziens ligternogeen andere reden aan
ten grondslag, namelijk dat de provincies de
coördinatieregeling van de WABM niet zo
'zagen zitten'.
Reeds in maart 1977 hebben de provincies
via het Interprovinciaal Overleg Milieubeheer kenbaar gemaakt de voorgestelde
coördinatieregeling te lichtte vinden voor
het inhoudelijk op elkaar afstemmen van
beslissingen van twee of meer bevoegde
overheidsinstanties. Volgens het IPO-M
zouden gedeputeerde staten in de plaats
moeten treden van een ander betrokken
overheidsorgaan, indien daartoe aanleiding
zou bestaan.
Niettemin isde zogenaamde lichte
coördinatieregeling in de wet opgenomen.
Een en ander heeft erin geresulteerd, dat
slechts twee provincies daadwerkelijk vanaf
het begin een actief coördinatiebeleid
hebben gevoerd, teweten Friesland en
Zuid-Holland. Zij gingen derhalve op eigen
initiatief coördineren.
De anderen zijn van een passief beleid
uitgegaan, dat wilzeggen zij coördineerden
alleen op verzoek.
Inmiddels zijn drie provincies (Utrecht,
Noord-Holland en Limburg), alsmede
Rijnmond hoe langer hoe meer tot een actief
beleid overgegaan.
Ik heb in het voorgaande een aantal termen
op gebied van coördinatie gebruikt die ik
graag nog even de revue wil laten passeren.
Allereerst 'coördinatie' zelf.
Onder coördinatie verstaat de Werkgroep
Coördinatie Vergunningenbeleid (naar
haar voorzitter de commissie Kaland
genoemd) [2]de bevordering van de
afstemming van beschikkingen op
vergunningaanvragen die met elkaar samenhangen en opéén project betrekking hebben.
Hierbij zou ik me willen aansluiten.
Procedurele coördinatie isde afstemming
van de verschillende procedures op elkaar
(bijvoorbeeld hoorzitting + bezwaarprocedure).
Inhoudelijke coördinatie isde inhoudelijke
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afstemming van de beschikkingen op elkaar,
inclusief deafstemming vande voorschriften.
Externe coördinatie isde afstemming van
vergunningaanvragen van twee of meer
bevoegde overheidsinstanties (bijvoorbeeld
WLV/HW provincie, WVO waterschap).
Interne coördinatie isde afstemming van de
vergunningaanvragen van dezelfde overheidsinstantie (bijvoorbeeld
WLV/HWAVgh-provincie).
Huidige stand van zaken
Hoe ishet numet deWABM enmet name de
coördinatieregeling gelopen en heeft dit tot
oplossing van deindeinleiding gesignaleerde
knelpunten geleid.
Kwantiteit
Bekijken we de laatste vierjaar, dan istot
veler verbazing niet veel van de coördinatieregeling gebruikgemaakt. Dacht men aanvankelijk aan enkele honderden gevallen per
jaar, het rapport van decie.Oosting noemt 19
coördinatiegevallen in 2 jaar. Een ander
onderzoek komt tot 36 gevallen in de eerste
2Vi jaar. Zuid-Holland heeft de regeling tot
nu toe 16keer toegepast. Als mogelijke
oorzaken voor het geringe gebruik geeft de
cie. Oosting aan:
a. de afwachtende houding van de meeste
provincies in het begin;
b. de gehanteerde criteria voor coördinatie
(zoals onder meer de 'ingewikkeldheid' van
een project en de te verwachten grote mate
van milieubelasting);
c. de onbekendheid bij het bedrijfsleven;
d. de economische situatie en
e. de geringe behoefte bijandere overheden
en potentiële aanvragers.
We moeten bij deze kwantitatieve gegevens
wel in het oog houden, dat in de rapporten
van de diverse werkgroepen de coördinatie
alleen ziet op externe coördinatie tussen twee
of meer bevoegde overheidsorganen.
De zogenaamde interne coördinatie
(coördinatie binnen hetzelfde overheidsorgaan dus. in casu de provincie) isin de
rapporten niet aan de orde. Deze interne
coördinatie vindt plaats in het kader van de
Wet inzake de luchtverontreiniging annex
Hinderwet, de Afvalstoffenwet sinds
1-3-1982 en de Wet geluidhinder sinds
1-9-1982. De interne coördinatie bij de
provincies vond overigens al ver voor de
komst van de WABM plaats.
Interne coördinatie
In het navolgende zal ik een duidelijk
onderscheid maken tussen interneen externe
coördinatie.
Bij de interne coördinatie tussen hetzelfde
overheidsorgaan geschiedt de procedurele
afstemming van de verschillende aanvragen
vrijwel automatisch, tenzij het bedrijf dit niet
wenst.
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De inhoudelijke afstemming van de beschikkingen en voorschriften kan bij interne
coördinatie organisatorisch gezien betrekkelijk eenvoudig tot stand komen.
Zuid-Holland heeft bijvoorbeeld een interne
organisatiestructuur in het leven geroepen
waarin een volledige inbreng van alle
betrokken disciplines (technologie, ecologie,
bestuurlijk juridisch, ruimtelijke ordening,
recreatie, natuur en landschap) isgewaarborgd. Door deze organisatiestructuur is het
mogelijk dat alshet ware een geïntegreerd
besluit tot stand komt.
Formeel kan ditechter niet,omdat afzonderlijke besluiten per sectorale wet moeten
worden genomen die ieder weer hun eigen
toetsingscriterium hebben.
Deze zogenaamde verkokering speeltook bij
de inspraakprocedure. De burger kan bij een
gecombineerde bezwarenprocedure en hoorzitting als het ware integraal inspreken, dat
wil zeggen alle milieuaspecten meenemen.
De bezwaren zullen echter per beschikking
verwerkt moeten worden.
Kortom een complicerende factor in de
inhoudelijke coördinatieproblematiek.
In een aantal gevallen heeft de gecombineerde inspraakprocedure er in ZuidHolland toe geleid, dat gecombineerde
beschikkingen werden gemaakt indiezin,dat
de overwegingen die aan de beschikking ten
grondslag liggen gecombineerd werden (één
considerans dus), terwijl de voorschriften
gesplitst werden
per wet.
Externe coördinatie
Bij externe coördinatie (in Zuid-Holland dus
16 keer toegepast) gaat het om meer
bevoegde overheidsinstanties.
Coördinatie van de procedures (gezamenlijke bezwarenprocedure, hoorzitting en
dergelijke) vereist hier veelvuldig overleg
met de (andere) beschikkingsbevoegde
instanties. Vooral in het begin wasdat het
geval toen de andere overheidsorganen,
waaronder ook de waterkwaliteitsbeheerders, nog niet op de coördinatieregeling waren ingespeeld. In zo'n overleg
worden afspraken gemaakt over het aandeel
dat iedere instantie moet leveren en de tijdstippen waarop bepaalde activiteiten moeten
zijn afgerond. Al deze afspraken worden
neergelegd in een draaiboek, waarin ook een
tijdsplanning is opgenomen.
U kunt zich voorstellen, dat naarmate het
gaat om meer wetten en meer bevoegde
instanties de procedurele coördinatie
ingewikkelder wordt.
Zo was onder andere —afgezien van het
inhoudelijke aspect—een procedureel
ingewikkeld project de LPG-terminal van
Shell/BP en de kolenterminal van de Maasvlakte Coal Terminal. Bij het laatste project
waren de volgende regelingen betrokken:

de Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging. Wet SIR, bouwvergunningprocedure, aanpassing bestemmingsplan,
verklaring van geen bezwaar exart. 19WRO,
Ontgrondingenwet. Een qua aanpak
vergelijkbaar geval zal het Slufterdamproject
worden. Het gaat hier om coördinatie van de
MER-procedure, aanvragen opgrondvan de
AW. WVO en Ontgrondingenwet en de
inspraakprocedures op grond van de Wet op
de droogmakerijen en indijkingen. In een
aantal gevallen heeft de procedurele
coördinatie geleid totzeersnellevergunningverlening. Dit was in Zuid-Holland het geval
bij de besluitvorming rond de (tussen)opslag
van grond, afkomstig van vervuilde
(bouw)locaties.
Is de procedurele coördinatie nogwel te
doen, duidelijk anders ligthetmet betrekking
tot de inhoudelijke afstemming van de
voorschriften ingeval sprake isvan meer
bevoegde instanties.
Ook hier is- ondanks het imperatieve
voorschrift in de WABM dat andere overheden met behoud van hun beschikkingsbevoegdheid medewerking moeten verlenen
aan de coördinatieregeling - overleg het
belangrijkste instrument.
Wanneer alle betrokkenen het van tevoren
eens zijn over een bepaalde voorgeschreven
activiteit iscoördinatie een prachtig
(hulp-)middelomsnelinhoudelijk afgestemde
Produkten te leveren. Wanneer de belangen
conflicteren, kan diteen patstellingtot gevolg
hebben.
Feit isdat in Zuid-Holland en ook in de
andere provincies nauwelijks inhoudelijk is
gecoördineerd. Enerzijds isde WABMregeling daarvoor niet geëigend - de regeling
ziet veel meer op procedurele coördinatie - .
anderzijds was er toch ook de angst, dat
inhoudelijke afstemming opbasisvanoverleg
te lang zou kunnen duren.
In Zuid-Holland zijn enkele van de
16 projecten inhoudelijk gecoördineerd.
Eén project heeft een patstelling veroorzaakt. Het ging hier om de coördinatie
van aanvragen ingevolg de WVL, HW en de
WVO inzake een warmte-kracht centrale.
Conclusies
Uit het voorgaande kunnen voorzichtigdevolgende conclusies worden getrokken:
1. van de coördinatieregeling iseen gering
gebruik gemaakt;
2. voorzover de regeling istoegepast had
deze veelal betrekking op projecten met een
grote mate van milieubelasting;
3. voor wat betreft de coördinatie binnen
hetzelfde overheidsorgaan isde coördinatie
van de procedures een vanzelfsprekende en
niet zo ingewikkelde zaak;
4. binnen hetzelfde overheidsorgaan is
inhoudelijke coördinatie mogelijk, maar de
formele sectorale wetten staan een echte
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milieu-integratie (bijvoorbeeld de cumulatie
van milieubeïnvloedende factoren binnen
een bepaald gebied of verschijningsvormen
van een stof in verschillende milieucomponenten) in de weg;
5. bij de externe coördinatie met meer
bevoegde organen isde coördinatie van de
procedures wel mogelijk, maar vraagt veel
overleg en tijd;
6. bij de externe coördinatie voldoet de
inhoudelijke afstemming niet alsgevolg van
de 'lichte' coördinatieregeling (immers, een
coördinerende instantie kan geen knopen
doorhakken);
7. de interne en externe coördinatie (vande
procedures) betekent voor de burger in
verband met de inspraak een verbetering.
De verwerking van deze inspraak in de
afzonderlijke besluiten kan echter problemen
geven;
8. in sommige situaties heeft externe
coördinatie waar het gaatomafstemming van
procedures versnellend gewerkt.
Toetsing
Wordt nu aan het doel van de coördinatieregeling voldaan?
Waar het gaat om het bewerkstelligen van
snellere vergunningprocedures kan soms aan
de regeling worden voldaan. Het afstemmen
van de voorschriften op elkaar blijkt met
name bijexterne coördinatie zeermoeilijk tot
onmogelijk. Aan de bevordering van een
meer integrale inspraak isvoldaan,zijhet dat
de uitvoerbaarheid in de besluiten moeilijkheden oplevert.
Toetsen we nog aan de eerder in de inleiding
genoemde knelpunten, dan blijkt dat de
termijnstelling gezorgd heeft vooreen aanzienlijke verbetering in de besluitvormingsprocedures (ditwasaleerder geconcludeerd).
Soms kan de coördinatieregeling daartoe ook
bijdragen. Verder biedt mijns inziens de
coördinatieregeling geen oplossing voor de
andere knelpunten.
Slotconclusie
Dit alles overziende kan de slotconclusie
van dit hoofdstuk zijn, dat de coördinatieregeling vrijwel niet aan de verwachtingen
heeft beantwoord. Ik wordt hierin gesteund
door recente rapporten (actieprogramma
D R O M [3], PIM [4],Uniserrapport [5]),
waarin nog steeds dezelfde knelpunten in de
vergunningenproblematiek naar voren
komen.
Integrale milieuvergunning
Maar wat isdan wel de oplossing nu de
huidige coördinatieregeling niet voldoet?
1. Is dat de integrale milieuvergunning?
2. Is dat het integrale milieubeleidsplan, dat
de kaders voor de vergunningverlening kan
aangeven? óf
3. Isdat de zogenaamde versterkte
coördinatie, welke in het concept-

wetsontwerp tot uitbreidingvandeWABMis
opgenomen?
In het navolgende wil ik deze drie varianten
even de revue laten passeren enaande eerder
genoemde knelpunten toetsen.
Ad I. Integrale milieuvergunning
Wat isin mijn optiek een integrale milieuvergunning? Dat iséén vergunning, waarin
alle aspecten van één project worden
behandeld, die wordt afgegeven door één
bevoegd gezag en waarbij derhalve sprake is
van één (beroeps-)procedure. Een vergunning noem ikdusnietintegraal alséén var
de genoemde milieucompartimenten uit de
boot valt.
Wat is het doel van de integrale milieuvergunning?
Het doel is tweeërlei:
1. Het in hun onderlinge samenhang
integraal kunnen beoordelen vande nadelige
gevolgen van activiteiten voor het milieu, om
onder andere doorschuiving van het milieuprobleem van het ene naar het andere
compartiment te voorkomen (bijvoorbeeld
luchtprobleem wordt waterprobleem) en
cumulatieve milieu-effecten mede in de
beschouwing te kunnen betrekken.
2. Van vele procedures één procedure
maken.
Toetsen we deze doelstelling aan de in de
inleiding vermelde knelpunten van het
vergunningenbeleid dan kunnen we concluderen dat de knelpunten aen b worden
opgelost, dat knelpunt d makkelijker kan
worden ondervangen alshet om één
procedure gaat (zekerwaar met meer globale
gegevens kan worden gewerkt) en dat
knelpunt c niet alszodanig wordt opgelost,
maar dat integratie en ook een integrale
milieuvergunning duidelijke beoordelingscriteria in de hand zal werken.
Op zichzelf dus reden om deze variant nader
te bestuderen, met nameomdat de laatste tijd
alom de enge, verkokerde paden van de
milieucompartimenten steeds meer worden
verlaten om een meer integraal beleid te
bewerkstelligen.
Ad 2. Het integrale milieubeleidsplan
Denkbaar isdat het milieubeleidsplan het
integratiekader voor het vergunningenbeleid
is, waarbij de afzonderlijke vergunningenprocedures blijven bestaan.
Hier wordt geïntegreerd op planniveau.
Die integratie wordt geacht door te werken
op het uitvoeringsniveau. Is dat mogelijk?
Volgens de eerste nota over de planning van
het milieubeleid [6](de nota 'Meer dan de
som der delen', die onlangs door de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer isuitgebracht) moet het
milieubeleidsplan de hoofdlijnen van het
integrale milieubeleid vastleggen. Met name
moeten accenten opdwarsverbanden worden

gelegd. Bij het nemen van concrete beslissingen (óók vergunningen) moet met het
plan worden 'rekening gehouden', zo meldt
de nota.
De vraag ishier hoe de integratie op planniveau doorwerkt op vergunningenniveau.
waar de bestaande situatie blijft zoals "ieis
en dus verkokering kan optreden. Alléén
indirect kan dan sprake zijn van integratie
van alle milieucompartimenten inde vergunningverlening, niet direct.
Toetsing van deze variant aan de knelpunten
levert het volgende beeld:
knelpunt a isopgelost (overigens niet door
deze variant, maar door de termijnstelling),
knelpunt b blijft bestaan, knelpunt c krijgt
voorzover mogelijk een oplossing door de
planning (afhankelijk van hoe concreet een
plan is, knelpunt d blijft in deze variant
moeilijk oplosbaar.
Conclusie: niet alle knelpunten vinden in
deze variant een oplossing.
Ad 3. Versterkte coördinatie
Onder versterkte coördinatie wordt verstaan
de externe coördinatie, waarbij het coördinerende overheidsorgaan de bevoegdheid
krijgt 'knopen door te hakken' (bijvoorbeeld
door middel van een aanwijzingsbevoegdheid), alsgeen overeenstemming wordt
bereikt.
Over deze variant kan ik kort zijn.
Deze variant heeft namelijk in principe
dezelfde bezwaren alsde gewone coördinatie.
Wel kan hier inhoudelijke afstemming
plaatsvinden over de voorschriften, door de
ingebouwde aanwijzingsbevoegdheid (een
middel dat overigensnietzogauwzalworden
gebruikt). Van echte integratie lijkt me geen
sprake te zijn.
Conclusie: Van de drie varianten is
uit milieu-oogpunt de integrale milieuvergunning vooralsnog de beste oplossing.
Haalbaarheid?
Is zo'n integrale milieuvergunning haalbaar?
Waar het gaat om milieuwetten, waarover de
provincie reeds het bevoegd gezag is,zoals
WLV annex HW, Wgh en AW,zal men
kunnen instemmen met de mogelijkheid om
te komen tot één vergunning. Dit blijkt ook
uit het PIM en het actieprogramma DROM.
De Grondwaterwet, waarvoor de provincie
het vergunningverlenend orgaan is,kan met
niet al te veel moeite worden meegenomen.
De Wet bodembescherming ook. Met betrekking tot de WCA isde rijksoverheid
voornemens de vergunningverlening voor
wat betreft demilieuhygiënische aspecten van
inrichtingen overtedragen aandeprovincies.
(Derhalve tóch een wijziging inde bestaande
bevoegdheidsverdeling).
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Blijft dan uiteindelijk overdeWVO,een heet
hangijzer.
Hoe aaan we daarmee om?
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Vanuit milieu-oogpunt bezien ishet een
vreemde gang van zaken alser een milieuvergunning zou komen, waarin alle milieuaspecten met betrekking tot een inrichting
worden geregeld behalve de verontreiniging
van het oppervlaktewater. Temeer daar er
zo'n grote verwevenheid isvan het
compartiment water met andere milieucompartimenten zoals bodem/grondwater,
lucht (men denke aan zure regen bijvoorbeeld).
Is water dus een milieucompartiment en de
WVO een milieuwet, met hetzelfde recht kan
men zeggen dat de waterkwaliteit onderdeel
uitmaakt van een integraal waterbeheer en
dat de WVO een waterwet is.Deze opvattingen staan naast elkaar.
Nu de integrale milieuvergunning een goede
oplossing lijkt voor de knelpunten moeten er
mijns inziens wel zeer zwaarwegende
argumenten aanwezigzijnomhet kwalitatieve
oppervlaktewater van de integrale milieuvergunning uit te zonderen, daar waar het
kwalitatieve grondwater in het kader van de
Wet bodembescherming welwordt meegenomen. Het argument van wijziging van
de bevoegdheidsverdeling ismijns inziens
niet zwaarwegend genoeg. Inhoudelijke
argumenten zullen dit verder moeten
ondersteunen.
Zo worden alsargumenten genoemd
a. de nauwe samenhang tussen het kwantitatieve en kwalitatieve waterbeheer, alsmede
b. de relatie tussen het actief en passief
waterkwaliteitsbeheer.
Waterkwantiteit/kwaliteit; actief/passief
waterkwaliteitsbeheer
Bij beide isinderdaad een duidelijke relatie
aanwezig, maar isdie relatie onverbrekelijk?
Dat lijkt me niet. Het kwalitatieve waterbeheer isimmers nogal eens bestuurlijk èn
organisatorisch gescheiden van het kwantitatieve waterbeheer (namelijk bij afzonderlijke zuiveringsschappen of provincies).
En het rijk heeft immers alléén het passief
waterkwaliteitsbeheer tot taak; derhalve is
daar een scheiding tussen actief en passief
waterkwaliteitsbeheer.
Planvorming
Geeft misschien de planvorming op watergebied een argument om hetwateraspect niet
in de integrale milieuvergunning mee te
nemen? Het isde bedoeling dat de diverse
waterplannen (waterkwaliteitsplan, grondwaterplan, waterhuishoudingsplan) worden
geïntegreerd in een beleidsnota waterhuishouding op rijksniveau en in waterhuishoudingsplan op provinciaal niveau.
Een goede zaak.
Een dergelijk plan bevordert het integrale
waterbeheer en staat naast het milieubeleidsplan. In de nota 'Meer dan de som der delen'
wordt de afstemming van de twee plannen
voor wat betreft het kwalitatieve aspect
pragmatisch geregeld: Een deel in het

waterhuishoudingsplan en een deel in het
milieubeleidsplan met erkenning van een
gedeeltelijke overlapping.
De planvorming geeft dusgeen prioriteit
voor water(kwaliteit) of milieu.
Integrale watervergunning
Een ander argument zou nog kunnen liggen
in de vergunningverlening op watergebied.
Deze isthans nogal verbrokkeld.
De vergunningverlening ex Grondwaterwet
berust bij de provincie; ontheffingverlening
ingevolge de keuren bij het waterschap; de
vergunningverlening ex WVO bijöf
waterschap öf zuiveringsschap of provincie;
vergunningverlening met betrekking tot het
kwalitatieve grondwater ingevolge de
ontwerp-Wet bodembescherming bijde
provincie.Voorzovermijbekend wordt thans
geen poging ondernomen om te komen tot
een min of meer integrale watervergunning.
Was dit wel het geval, dan zou een keuze
voor het kwalitatieve wateraspect in of de
integrale milieuvergunning öf de integrale
watervergunning erg moeilijk geweest zijn.
Die keuze behoeft nu niet te worden
gemaakt, waardoor de integrale milieuvergunning als vanzelf naar voren komt.
Conclusie
Mijn conclusie isdan ook, dat de genoemde
argumenten niet zodanig zwaar wegen, dat
het kwalitatieve oppervlaktewater als enige
buiten de 'integrale' milieuvergunning moet
blijven.Met andere woorden: ikpleit voorde
'echte' integrale milieuvergunning, waarin
alle milieucompartimenten worden meegenomen. De waterkwaliteitsbeheerder zal
daarbij voor wat betreft het kwalitatieve
oppervlaktewater als wettelijk adviseur
moeten worden aangewezen. Het gaat hier
overigens om relatief weinig, doch wel grote
projecten.
Ik vermeld hier uitdrukkelijk bij,dat deze
conclusie een persoonlijke is.De meeste
provincies en het IPO-M moeten namelijk
nog een standpunt bepalen.
Is de integrale milieuvergunning nu een
vrome wens of een harde noodzaak? Uit het
voorgaande zult u begrijpen dat het mijns
inziens geen vrome wens is.Dus een harde
noodzaak?
Omdat het middel nog niet in de praktijk is
getoetst, isdat wellicht nogwat te veel
gezegd. Ik eindig er dus maar mee. dat ik het
een 'harde wens' vind.
Noten:
1. 'Van voornemen tot vergunning'.
Eindrapport van de Adviescommissie Evaluatie Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne (eie Oosting),
juni 1983, VROM.
2. Eindrapport van de Werkgroep Coördinatie
Vergunningenbeleid (eie Kaland). februari 19S3.
3. Actieprogramma Deregulering Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (DROM), Tweede Kamer, zitting 19821983. nr. 17931, nr. 4.
4. Plan Integratie Milieubeleid (PIM).
Tweede Kamer, zitting 1982-1983,nr. 1X010.nr. I.
5. Rapport van de Uniser-commissie(eieHellinga).1983.

6. 'Meer dan de som der delen'
Nota over de planning van het milieubeleid.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984,nr. 18292.
nrs. 1-2.
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Symposium 'Drinkwatervoorziening onder buitengewone
omstandigheden'
De Vakgroep Waterleidingbedrijven van de
Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening organiseert op 8 april 1986in
Motel West-End, Amsterdamseweg 505 te
Arnhem een symposium over het thema
'Drinkwatervoorziening onder buitengewone
omstandigheden'.
Sprekers zijn:
W. 't Hart (Kolonel der Infanterie, Korps
Mobiele Colonnes.Ministerie van Defensie);
ir.A. A. Kranenburg (Hoofd afdeling Watertechniek van de Rijksgebouwendienst van
het Ministerie van VROM);
ing. L. M. M. Lemmens(Hoofd Exploitatie
van de produktie van de NV Waterleidingmaatschappij 'Noord-West-Brabant');
J. J. Nederhand (Veiligheidsadviseur/Hoofd
Bedrijfsbescherming Provinciaal Waterleidingbedrijfvan Noord-Holland en
Secretaris van de Vakgroep Waterleidingbedrijven van de NVB); ing. R. J.W. Pin
(Directeur Stichting Drinkwaterleiding 'De
Elf Gemeenten');mr. G. N. Roes (Chef van
de Stafafdeling Openbare Orde en Veiligheid
van het Ministerie vanBinnenlandse Zaken);
prof. dr. U. Rosenthal (Hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit te
Rotterdam); mr. J. H. van Schoonhoven
(Economisch-juridisch beleidsmedewerker
bij de Directie Drink- en Industriewatervoorziening van het Ministerie van VROM
en Secretaris van de Commissie van Advies
inzake Bescherming Waterleidingbedrijven).
Aanmelding vóór 5 maart 1986bij:de heer
ing.J.Godschalk, Oud Cromstrijensedijk OZ
119,3286 BN Klaaswaal (tel.01864-3175).
De dcelnemerskosten bedragen ƒ 6 5 , -per
persoon, te storten op postrekening 22 15 08
van de Penningmeester van de Nederlandse
Vereniging Bedrijfshulpverlening te Hapert.

De wensen enverlangensvanhet bedrijfsleven

Voordracht gehouden tijdens het NVA Symposium 'Integrale milieuvergunning: een vrome wensof harde noodzaak?, 7september 1984 te Arnhem.

1. De integrale vergunning
In september 1982 isdoor de Raad van
Nederlandse Werkgeversverbonden een
nota uitgebracht, inhoudende devisievan het
VNO en NCW op het milieu- en ruimtelijke
ordeningsbeleid, waarin met name aandacht
wordt besteed aan de volgende ook in dit
kader van belang zijnde 'hoeksteen' voor het
milieubeleid van de overheid:
- omgevingskwaliteitsbeheer als centrale
doelstelling, met onder andere voorstellen
over de ontwikkeling van kwaliteitsnormen,
de uitwerking van het zogenaamde 'bubble
concept', e t c ;

MR. TH. J. VAN DKN ENDE
hoofd Juridische Zaken
van Philips Eindhoven

- stroomlijning van het vergunningstelsel;
- versterking van de afweging milieueconomie;
- verbetering van de interne samenhang van
het beleid.
Veel van de in de nota naar voren gebrachte
ideeën zijn inmiddels verwerkt in het
zogenaamde DROM-rapport (actieprogramma deregulering ruimtelijke ordening
en milieubeheer), dat isuitgebracht onder de
verantwoordelijkheid van de ministers van
Economische Zaken en VROM, en vinden
geleidelijk hun weg in de wetgeving. Een van
die voorstellen betreft de integrale milieuvergunning, zulks in combinatie met de
zogenaamde Basisvergunning.
In de genoemde nota van VNO/NCW
spreekt het bedrijfsleven zich uit vóór
integratie vanvergunningverlening, zulksom
te komen toteensamenhangend en consistent
milieubeleid op basis van de vorenbedoelde
'hoekstenen'. Integratie van de WVO-vergunning in één integrale vergunning wordt
niet voorgestaan, zulks op praktische
gronden (men heeft te maken met geheel
andere instanties; integratie zou in dat
verband eerder vertragingen opleveren dan
tijdwinst en meer efficiency; blz. 17,subb).
Dit standpunt vindt men in wezen ook terug
in het DROM-rapport. waarbij echter wel
voorgesteld wordt om te streven naar
integratie van het wateraspect 'in de fase van
het alof niet instemmen met het oprichtenof
wijzigen van een inrichting door de waterbeheerder daarbij te betrekken, terwijl deze
daarna slechts nadere lozingsvoorschriften
kan stellen (viade vereenvoudigde procedure
in de WABM voor nadere eisen)'. Anderzijds
houdt het DROM-rapport de deur naar een
verdergaande integratie open door in
conclusie 7,sub b. (blz. 26) te stellen:
1
Dit percentage ligt nu naar verwachting nog
aanzienlijk la&ier.

'Mogelijkheden tot verdere integratie op
provinciaal niveau kunnen worden overwogen indien waarborgen worden geschapen
dat de provinciale apparaten over de nodige
deskundigheid kunnen beschikken dooreen
regeling te treffen betreffende de
inschakeling van deskundige instanties als
het RIZA en de water- en zuiveringsschappen, zowel voor wat betreft de
vergunningverlening als het toezicht en de
handhaving.'
Het DROM-rapport laat overigens buiten
kijf dat een zo vergaand mogelijke integratie
van het wateraspect in de integrale milieuvergunning gewenst is.teneinde te kunnen
komen tot een 'belangenafweging van alle
hoofdzaken die beslissend zijn voor het alof
niet ondernemen van de (voorgenomen)
activiteit'. Voorts, dat deze problematiek
zich inprincipe beperkt totdemeer complexe
inrichtingen met een grotere milieubelasting.
Gewezen zijinditverband nogopdeoplossing
die mr. Chr. Kooij in diens pre-advies voor
de Vereniging voor administratief recht
adviseert, namelijk: integratie van de WVOvergunning in de integrale vergunning (na
een ruime overgangsperiode vanten minste5
jaar), zij het dat WVO-voorschriften door de
waterkwaliteitsbeheerder worden
'gedicteerd', en de integrale vergunningverlener daarvan slechtsafmagwijken indien
en voorzover 'ernstige bezwaren' op grond
van de andere milieucompartimenten zich
daartegen verzetten (t.a.p. blz. 75).
Inmiddels iseen 'compromis' uit de bus
gekomen tussen VROM en Verkeer en
Waterstaat. Het isniet de oplossing geworden
diedoor mr. Kooijisaanbevolen. De integrale
vergunningverlener heeft slechts een
'aanwijzingsbevoegdheid' gekregen
(ultimum remedium), en niet de door
mr. Kooij geopperde mogelijkheid van een
'verklaring van geen bezwaar' (t.a.p.blz.74).
Anderzijds vormt de voorgestelde nieuwe
regeling wel degelijk een aanzet tot een
geïntegreerde beoordeling van vergunningaanvragen. Daartoe ismet name van belang
dat in de regeling isvoorzien dat de integraleen de WVO-vergunningverlener elkaar over
en weer advies verstrekken over de samenhang, terwijl voorts de beide betrokken
vergunningaanvragen gecoördineerd worden
behandeld. Aldus isbereikt dat de doelstelling: een (gelijktijdige) belangenafweging
van alle hoofdzaken die beslissend zijn voor
het al of niet verlenen van de gevraagde
vergunning, isbereikt, zij het dat het van de
prudentie van de betrokken bevoegde
instanties zal afhangen of die belangenafweging op voldoende harmonieuze wijze
zal plaatsvinden. Wat uiteraard niet bereikt
is, is 'eenvoud in de wetgeving'.

2. Kwaliteitsbeheer alscentrale doelstelling
Centraal in de benadering tot het milieu-

beleid, dat wil zeggen het bereiken danwei
handhaven van een bepaalde expliciet vastgestelde kwaliteit, staat voor het bedrijfsleven
het begrip 'omgevingskwaliteitsbeheer'.
Zo dient bijvoorbeeld de sanering van zware
metalen van de grijze lijst inde visie van het
bedrijfsleven in relatie te staan met de na te
streven waterkwaliteit. In deze visie is
'emissiebeperking' een afgeleide van de
beoogde waterkwaliteit, c.q. een middel om
tot een kwaliteitsdoel te komen. Wanneer de
kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater voldoet aan de gestelde normen, dan
betekent dit dat er geen noodzaak tot
(verdere) sanering is.
In het IMP-water 1980-1984 isdeze
gedachte enerzijds duidelijk terug te vinden.
waar onder meer gesteld wordt (blz. 12,l.k.):
'De benadering langs de wegvan de waterkwaliteit heeft alsvoordeel dat er een direct
verband gelegd wordt tussen het te bereiken
milieuhygiënisch doel - dat uiteindelijk
bestaat uit een gewenste waterkwaliteit - en
de daarvoor toe te passen maatregelen.
Hoewel uit deze tekst blijkt dat de
kwaliteitsdoelstelling meer op de voorgrond
komt te staan (zie daartoe eveneens de
Toelichting op de begroting 1984 van
VROM: 'de ontwikkeling van kwaliteitsnormen in het milieubeleid zal de komende
jaren een hogere prioriteit krijgen'), blijkt
anderzijds uit datzelfde IMP (blz. 13)dat
men slecht los kan komen van de oude
denkwijze, gericht op absolute beginselen als
'standstill' en 'vermindering van de verontreiniging', en gericht op emissiebeperking als
doel op zichzelf. Zo wordt op blz. 13van het
IMP gesteld: 'Het beleid met betrekking tot
lozingen isin de eerste plaats gericht op het
bestrijden van waterverontreiniging door het
verminderen van die emissies welke met
behulp van het inde WVO-neergelegde
instrumentarium kunnen worden bestreden'.
Ook het beleid vande lagere waterkwaliteitsbeheerders iswat dit betreft toe aan een
wezenlijk andere benadering. Dit beleid i s naast het genoemde IMP-water-in principe
geënt op de richtlijnen van 1974van de Unie
van Waterschappen en de CUWVO-VI aanbevelingen van 1981. In de periode
1975-1984 zijn de zware metaallozingen van
de industrie echter in zodanige mate
gesaneerd, dat zijvolgens een recente
berekening van de vereniging FME
(gebaseerd op gegevens uit 1980) nog slechts
17,5% ' bedraagt van de in totaal op oppervlaktewater (in beheer bij lagere waterkwaliteitsbeheerders) geloosde zware
metalen. Het aandeel van zware metalen in
het slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties
(bioslib), afkomstig van de industrie,
bedraagt nog slechts 21,8% l . De overige
zware metalen zijn afkomstig van de
zogenaamde diffuse bronnen (zoals huishoudens, verkeer, landbouw, etc), waarop
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ook in het IMP-water reeds gewezen wordt,
en die in feite bepalend isvoor de invloed op
waterkwaliteit en kwaliteit van het zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties
'bioslib'. Ik moge terzake nogwijzen op het
(interim)rapport 'diffuse bronnen van waterverontreiniging' van de sub-werkgroep
Diffuse bronnen van CUWVO-VI
(28 maart 1984).
Een en ander heeft recentelijk geleid tot een
verzoek van deMinister aan deCUWVO om
op korte termijn advies uit te brengen met
betrekking tot de vraag 'of, rekening houdend
met de omvang van de diffuse bronnen, een
nuancering inhet saneringsbeleid ten aanzien
van puntlozingen mogelijk is,waarbij de
eenzijdige berekening van bepaalde kosten
naar het bedrijfsleven tevens in beschouwing
wordt genomen. Verder zou aangegeven
moeten worden hoe de diffuse belasting van
het oppervlaktewater metzwaremetalen kan
worden teruggedrongen'.
Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het huidige overheidsbeleid
dringend aan herevaluatie c.q. bijstelling toe
is. Ik zou daartoe onder meeropde volgende
facetten willen wijzen:
a. Omdat tot voor kort ten aanzien van de
zware metaalbelasting weinig inzicht bestond
in het totale plaatje iseen tezwaaraccent c.q.
disproportionele druk komen te liggen op de
bestrijding daarvan aan de industriële puntbronnen. In de afgelopen jaren isaan die
zijde reeds zoveel gesaneerd, dat verdergaande sanering niet of nauwelijks effect zal
sorteren, noch voor wat betreft de te bereiken
waterkwaliteit, noch voor wat betreft de
oplossing van de zogenaamde slibproblematiek. De aandacht van de overheid zal zich
primair moeten gaan richten op de sanering
van de zogenaamde diffuse bronnen (huishoudens, verkeer, landbouw, etc).
b. De overheid (en met name de lagere
waterkwaliteitsbeheerders) zullen meer
aandacht moeten besteden aan
kosten/effectrelaties bij het voorschrijven
van voorzieningen aan industriële puntbronnen (het voeren van een beleid, waarbij
het milieurendement optimaal is;de 'milieugulden goed uitgeven'). Gelet op het relatief
geringe percentage van het industriële
aandeel in de totale hoeveelheid van op
zuiveringsinstallaties aangevoerde hoeveelheden zware metalen, ishet zeer de vraagof
sanering aan de (industriële) puntbronnen
(economisch) nogwel de meest aangewezen
weg is,temeer waar afzet van het slibin de
landbouw in toenemende mate op weerstanden stuit. Indien afzet in de landbouw
niet meer tot de mogelijkheden behoort, dan
zullen sowieso andere (duurdere) verwijderingsmethoden moeten worden toegepast (deponie, verbranding, etc). In dat
geval wegen verdergaande maatregelen
(zoals nabehandeling van verdund afvalwater
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in een ONO; c.q. ionenwisselaar) die uitgaan
boven het inmiddels algemeen aanvaarde
'basispakket' (good housekeeping), in
principe niet op tegen het rendement (zijnde
een fractioneel lager gehalte aan zware
metalen in het 'bioslib'). De ervaring bij
Philips wijst erop dat op grond van het
bedoelde basispakket van maatregelen reeds
9 0 % à 9 5 % van de zware metalen wordt
'uitgevangen'. De (lagere) waterkwaliteitsbeheerder zal zich- met name waar het gaat
om het eventueel treffen van verdergaande
maatregelen - dan ook goed moeten
realiseren in hoeverre er sprake isvan een
juiste relatie tussen milieuhygiënisch effect
en te maken kosten. Het kan bijvoorbeeld
voorkomen dat bijhetene bedrijf ter reductie
van de lozingmet 250 kgCrca.ƒ 1.2 miljoen
geïnvesteerd moet worden (= ca. ƒ 5 . 0 0 0 investering per kgteruggehouden metaal),en
dat in een ander geval een hoeveelheid van
750 kgCr tegengehouden wordt voor een
totale investering van ƒ 2 5 0 . 0 0 0 (= ca. f 3 5 0 , - per kg metaal),
c. Indien de lagere waterkwaliteitsbeheerder
om haar moverende redenenen verdergaande
maatregelen wenst te eisen, dan dienen deze.
zeker in die gevallen waar de slibproblematiek daaraan ten grondslag ligt, te
worden gefinancierd uit de algemene
middelen. Bedoelde slibproblematiek is
immers een zaak voor alle heffingplichtigen
c.q. veroorzakers van zware metalen in het
afvalwater (dus inclusief de diffuse bronnen,
zoals huishoudens, verkeer, landbouw, etc).
Deze problematiek mag niet eenzijdig
afgewenteld worden op (een deel van) de
industrie 2 , die daar nog slechts fractioneel
verantwoordelijk voor is.
De voorgaande beschouwingen hebben mijns
inzienseveneensconsequentiesvoordewijze
waarop het vergunning-instrument dient te
worden toegepast. Immers, het vergunninginstrument isgeen doel inzichzelf,maar dient
dienstbaar te zijn aan het wenselijk geachte
milieubeleid. Nu dit laatste evident aan
herwaarderinmg toe is,kan dit niet zonder
consequenties blijven voor de wijze waarop
dit instrument wordt toegepast. In het
navolgende zal ikdaar verder op ingaan.

3. Vergunningen
3.1. Algemeen
Bij Koninklijk Besluit van 4 december 1983.
no. 18,houdende aanwijzing van soorten van
inrichtingen als bedoeld in artikel 1.tweede
lid, en 31,vierde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (stbl. 1981.573)
werden —zoals uweet - een negental
categorieën van inrichtingen aangewezen die
2

Slechts25% van devan industriële zijde geloosde zware
metalen zijn afkomstig van bedrijven die (direct danwei
indirect) zijn aangesloten op biologische zuiveringsinstallaties. Bovendien worden deze bedrijven bij
uitsluiting aangeslagen inde heffing vanwege deze lozing.

in het vervolg rechtstreeks een vergunning
nodig hebben van de beheerder van het
betrokken oppervlaktewater c.q. zuiveringsinstallatie.
Het gevolg isdat alle inrichtingen - kleine,
middelgrote en grote inrichtingen —een
vergunning moeten aanvragen. De met deze
wetgeving in gang gezette ontwikkeling staat
in meerdere opzichten haaks op
A) de dereguleringspolitiek vanhet Kabinet
in het algemeen, en
B) de conclusies en aanbevelingen van het
DROM-rapport.
Ad. A.
Het bedrijfsleven heeft meerdere malen met
klem verzocht om bestaande vergunningen
voor lozing op het gemeenteriool via een
overgangsregeling automatisch als een
vergunning ex WVO te bestempelen, hetgeen
in de overige milieuwetgeving gebruikelijk is.
Juist in dit kader zou er alle reden voor zijn
om dat gebruik te continueren, omdat de
betrokken waterkwaliteitsbeheerder toch
reeds in verregaande mate de desbetreffende,
door de gemeente verleende vergunning
inhoudelijk heeft bepaald.
Voorts ontstaat voor met name de kleinere
en middelgrote ondernemingen een dubbel
vergunningsregiem, met alle administratieve
rompslomp van dien, en zonder dat de
noodzaak daartoe isaangetoond. Ik kom
daar in het navolgende nog op terug.
Ad. B. Strijdigheid met het DROM-rapport
Het gaat hier met name omdevolgende twee
hoofdlijnen van dit actieprogramma:
'a. het aantal vergunningplichtigen moet zo
snel mogelijk worden verminderd. Algemene
regels diedaarvoor indeplaats komen bieden
meer zekerheid aan de desbetreffende
bedrijfscategorieën en verminderen de
procedurekosten in tijd en geld. Bovendien
komt ruimte vrij om de gevallen waarin een
vergunning wel noodzakelijk is,efficiënter en
sneller af te handelen';
'b. in gevallen waarin de vergunningplicht
gehandhaafd moet blijven, dient de feitelijke
beoordelingsruimte beperkt te worden tot
die aspecten waarbij niet standaardmatigmet
algemene regelskanworden volstaan.Dit zal
de procedures kunnen versnellen.'
Van deze beleidspunten vindt men niets
terug in de Nota van toelichting op het KB.
hetgeen toch niet ondenkbaar ware geweest,
gelet op het feit dat het DROM-rapport
reeds dateert van juni 1983,en ook op het
terrein, waarop het KB betrekking heeft, er
alle aanleiding isomdebedoelde actiepunten
van het DROM-rapport gestalte te geven.
Ik wijs in dit verband met name op het
volgende citaat uit de Nota van toelichting:
'Het voeren van een goed waterkwaliteitsbeheer vereist inzicht in de lozingen, ook die
op de rioleringen, met name van voor het

112

aquatisch milieu gevaarlijke stoffen. Met het
oog op een effectief saneringsbeleid isvooral
de herkomst van de stoffen van belang,
teneinde de bestrijding bij de bron effectief
aan te kunnen pakken door middel van het
direct terugdringen van de emissie.'
In het voorgaande hebben we reeds gezien
dat de bestaande waterkwaliteit c.q. slibproblematiek nog slechts ten dele isterug te
voeren op de lozing van zware metalen door
de industrie.
Bovendien geldt voor de problematiek van
de waterverontreiniging hetzelfde alsvoorde
andere milieucompartimenten, namelijk dat:
a. voorde kleineenmiddelgrote inrichtingen
met een niet te grote lozingvan verontreinigende stoffen de route van de
standaardvoorschriften, met terzijdestelling
van het vergunningvereiste, de meest
aangewezen weg is;
b. voor de grote inrichtingen, met een meer
complexe lozingsproblematiek. de feitelijke
beoordelingsruimte (en dus ook de in de
vergunningaanvraag te verstrekken
gegevens) beperkt dient teworden tot die
aspecten waarbij niet standaardmatig met
algemene regels kan worden volstaan.
Uit een analayse van een 42-tal vrij recent
verleende Hinderwetvergunningen bij
Philips bleek dat ca. 8 5 % van de betrokken
voorwaarden 'standaardvoorwaarden'
betreffen, die voor een algemene regeling bij
AMVB in aanmerking komen. De overige
15% (betreffende geluid en emissies in de
lucht) komen in principe ook voor een
regeling in algemene zin in aanmerking, zij
het met een bepaalde bandbreedte voor de
locale overheidsinstantie.
Het voorgaande in aanmerking nemend,
komt het mijvoordat ook voorwat betreft de
lozing van afvalwater door bedrijven, de
problematiek zich toespitst opeen geringdeel
van het vergunningplichtig bestand,endat de
overgrote meerderheid (uiteraard voorzover
zulks uit hoofde van het tevoeren waterkwaliteitsbeleidgewenst c.q. noodzakelijk is)
afgedaan zou kunnen worden met algemene
regels en terzijdestelling van het vergunningvereiste, resulterend in een aanzienlijke
besparing in tijd en kosten voor zowel de
vergunningplichtigen alsde vergunningverlenende overheden. De thansaandegang
zijnde vergunningexercitie zaleen en ander
moeten uitwijzen, en zalwellicht ineen latere
fase alsnog tot een dergelijke opstelling van
zaken leiden.
Te vermelden valt in dit verband dat in het
reeds genoemde CUWVO-VI rapport (waar
de industrie zich overigens- zijhet om
andere redenen - van gedistancieerd heeft,
en zonder de betrokken grenzen als zodanig
te willen onderschrijven) ook onderscheid
gemaakt wordt tussen grotere en kleinere
lozingen, resulterend inmeer of minder
vergaande lozingseisen. Voorts zij gewezen

op het vergunningregiem in het kader van de
Wet luchtverontreiniging en de wet geluidhinder, dat zich toespitst opeen 1.000 à
1.500 inrichtingen, ergo ca. 0,2% van het
totale vergunningplichtige bestand.
3.2. De vorm vande vergunningaanvraag
In het algemeen geldt dat een vergunningaanvraag zodanig geredigeerd dient te
worden dat allerlei weinig relevante detailgegevens worden uitgesloten, ende aanvraag
zich beperkt tot de milieurelevante
informatie. In het DROM-rapport wordt
terzake onder meer gesteld dat 'een vergaande beperking van de gegevensverschaffing mogelijk is',en 'dat zulks niet
ten detrimente vande beoordelingsmogelijkheden van het bevoegd gezag behoeft te
gaan' (blz. 34). Onnodig te zeggen dat, waar
het gaat om milieurelevante informatie, er
een duidelijke relatie ismet de wijze waarop
de vergunningvoorschriften worden
opgelegd: gedetailleerde voorschriften per
bron versus toepassing doelvoorschriften per
inrichting.
Deze keuze heeft vervolgensook verregaande
invloed op de controle op de naleving van de
vergunningvoorschriften, waarover ik hierna
(3.3.) tot slot enige opmerkingen zal maken.
Recente ervaringen met een zestal
vergunningaanvragen voor onze complexen
in Eindhoven zijn wellicht een goede
illustratie van wat een gerichte aanpak in
deze kan betekenen voor alle betrokkenen.
In maart 1984 ontvingen wijvan het
waterschap De Dommel het verzoek omvóór
1 januari 1985 de vereiste vergunningaanvragen in te dienen voor bedoelde
complexen, met in bijlage het bekende
vragenformulier volgens CUWVO-model.
Echter, reeds vanaf het begin der jaren
zeventig vonden regelmatig besprekingen
plaats, uiteraard op vrijwillige basis, tussen
het waterschap en Philips over de lozing van
afvalwater uit de Eindhovense fabrieken,
resulterend in een saneringsplan. Op basis
daarvan werd de lozing van zware metalen
teruggebracht tot een niveau van 10% ten
opzichte van 1972.
Dit betekent derhalve datophet moment van
deze vergunningaanvragen onze fabrieken in
principe, op enkele uitzonderingen na, als
gesaneerd kunnen worden beschouwd, en
zich tegelijkertijd een discussie ontspon over
de vraag in hoeverre verdergaande
saneringen in de rede liggen, en zoja,
waarom. Deze discussie spitste zich in feite
toe op een zevental processtromen, die in
totaal ca. 9 5 % van de nog resterende lozing
van zware metalen vertegenwoordigen.
Tegen deze achtergrond zou het weinigzin
hebben om in de vergunningaanvragen een
gedetailleerd inzicht te geven in de vele
kleine processtromen die op de complexen
plaatsvinden (nogafgezien van hetfeit dat dit

een vrijwel onmogelijke opgave isinde korte
tijd die beschikbaar is),terwijl de eventuele
saneringsmaatregelen zich zullen toespitsen
op het reeds genoemde zevental.
In goed overleg met deskundigen van het
waterschap zijn dan ook afspraken gemaakt
om tot een zinnige en selectieve gegevensverstrekking te komen. Ervan uitgaande dat
eventuele verdere saneringen zich zouden
toespitsen op de bedoelde zeven processtromen, werd afgesproken om de overige
processen globaal af te doen. Voorts werd
een indeling gemaakt naar:
a. processen die in principe geen verdere
saneringsmogelijkheden bieden: deze
worden vrij gedetailleerd beschreven;
b. processen die dergelijke verdere
saneringsmogelijkheden wel hebben: een
minder gedetailleerde beschrijving, maar
zodanig dat het waterschap zich een
voldoende inzicht kan vormen omtrent de
saneringsmaatregelen die het eventueel
wenst voor te schrijven.
De betrokken vergunningaanvragen konden
aldus in een relatief kort tijdsbestek
(ca. 6 weken) worden opgesteld, en zijn
inmiddels in concept aan deskundigen van
het waterschap voorgelegd. In de planning is
voorzien dat het Dagelijks Bestuur van het
waterschap zich in principe medio oktober
1984 uitspreekt omtrent ontvankelijkheid,
en vervolgens - zulks voorafgaand aan de
indiening van de definitieve aanvragen om
vergunning (indecember 1984)-omtrent de
te stellen vergunningvoorschriften, inclusief
de financiële aspecten.
3.3. Controle op de naleving van de
vergunningvoorschriften
In het voorgaande heb ik een verregaande
herwaardering van de vergunning als
instrument voor milieubeleid bepleit: het kan
in die optiek beperkt blijven tot de grotere,
meer complexe inrichtingen, met een relatief
grote hoeveelheid verontreinigende stoffen
in het afvalwater.
De overige kunnen het beste worden
afgedaan met algemeen geldende standaardvoorschriften (een standaardpakket van te
treffen voorzieningen; good housekeeping).
Bij de bedoelde grotere inrichtingen zou
minder met gedetailleerde voorschriften per
deelstroom gewerkt moeten worden, maar
toepassing gegeven moeten worden aan
doelvoorschriften, zulks in een duidelijke
relatie tot de na te streven waterkwaliteitsnormen. Aldus wordt aan het bedrijf een
optimale flexibiliteit geboden om zelf uit te
maken langs welke weg het het beste kan
voldoen aan de gestelde voorschriften.
Gelet op het feit dat de betrokken
inrichtingen over het algemeen beschikken
over een adequate milieu-organisatie, mag
aangenomen worden dat zijdaaraan op
verantwoorde wijze invulling zullen geven.

Het nieuwe milieuvergunningstelsel
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1. Achtergronden/Historie
Beziet men de ontwikkeling van de milieuwetgeving dan zou gezegd kunnen worden
dat men in het begin van de jaren vijftig met
de toen (1952) gewijzigde Hinderwet het
milieuprobleem stevig in de hand had.
De Hinderwet wasdereactievande overheid
op een aantal milieuproblemen inde negentiende eeuwen met hetsignalerenvan enkele
nieuwe problemen (nieuw industrieel-élan
na WO II) werd die wet enigszins aangepast.
Men dacht daarmee verschillende vraagstukken op effectieve wijze te kunnen
aanpakken. De werkelijkheid bleek anders.

MR. C.TH. SMIT

Aan het eind van dejaren vijftig en begin
jaren zestig bleek een groot aantal milieuproblemen te spelen, waarvan ook erkend
werd dat een oplossing dringend gewenst
was. Daartoe werd voor de verschillende
milieusectoren hetjuridisch instrumentarium
ontwikkeld. Zo ontstonden de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO), de
Wet inzake de Luchtverontreiniging (WLV),
de Afvalstoffenwet (ASW), de Wet
Chemische Afvalstoffen (WCA), de Wet
Geluidhinder (WGH), de Wet Verontreiniging Zeewater (WVZ), de Interimwet
Bodemsanering endethansbijhet parlement
aanhangige Wet Bodembescherming en de
Wet Milieugevaarlijke Stoffen.
Men reageerde met andere woorden op elk
specifiek probleem met een eigen wet.
Niet de efficiëntie maar de effectiviteit stond
centraal.
Inmiddels werd het echter duidelijk dat erin
de lappendeken van milieuwetten diverse
'gaten' te ontdekken zijn.
De diverse wetten zijn opgezet op basisvan
de destijds bestaande inzichten in de aard en
oorzaken van milieuvraagstukken. Langzamerhand blijken de gedane keuzen niet
altijd aan te sluiten op hetgeen, gelet op de
huidige kennis en ervaring op dit moment
nodig isvoor een effectieve en efficiëntere
aanpak van milieuproblemen. Men isdaarom
een proces van herregulering gestart.
Met een stroomlijning van de milieuwetgeving, gericht op het wegnemen van
onvolkomenheden in de regelingen en het
doorzichtiger maken vandestructuur isreeds
in de tweede helft van dejaren zeventig een
begin gemaakt.
De introductie van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne (WABM) iseen
belangrijke mijlpaal op de weg naar
verbetering van de milieuwetcevine.

De stroomlijning zal in hoofdzaak gestalte
krijgen door een verdere uitbouw van de
WABM, waarbij drie lijnen worden gevolgd:
harmonisatie, coördinatie en integratie van
wettelijke regelingen.
Vooral de notitievanStaatssecretaris Lambers
inzake de uitbouw van de WABM van
3 september 1982 heeft deze lijnen uitgezet.
Het advies van professor Duk inzake de herziening van de Hinderwet uit datzelfde jaar
bevestigde nog eens die lijnen.
Het Plan Integratie Milieubeleid [1983]
benadrukte vooral denoodzaak omte komen
tot een integrale milieuvergunning, terwijl in
het actieprogramma Deregulering Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de nadruk
werd gelegd op stroomlijning naast integratie.
Uit dit allesisbegin 1985dan uiteindelijk het
wetsontwerp houdende het hoofdstuk
algemene regelsen vergunningen van de
WABM voortgevloeid. Het wetsontwerp is
in januari jl. om advies gezonden naar
CRMH, Raad vandeWaterstaat, Destructieraad, Commissie Grondwaterbeheer en
provincies. Ook ishet ontwerp aan de VNG
en de Unie van Waterschappen gezonden.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen de
adviezen in de loop van de maand juni 1985
worden uitgebracht, waarna de Raad van
State advies zal kunnen uitbrengen.
Eind 1985 kan deTweede Kamerzicher dan
over buigen. Inwerkingtreding is voorzien
in 1988/1989.
2. Inhoud wetsontwerp
De voorstellen bevatten een regeling voor
activiteiten in of met inrichtingen die
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen
hebben. Deze regeling bestaat uit drie
hoofdonderdelen:
1. basisvoor het stellen van algemene regels;
2. grondslag voor de integrale milieuvergunning en versterkte coördinatie van
deze vergunning met de WVO-vergunning;
3. verdere harmonisering van wettelijke
bepalingen inzake milieuvergunningen en
algemene regels inclusief de handhaving
daarvan.
De voorstellen bevatten ook het hoofdstuk
handhaving van deWABM.Wel ishetzodat
inmiddels een ambitieus onderzoekprogramma handhaving milieuwetgeving is
gestart dat wellicht aanleiding tot aanvulling
en wijziging van dit hoofdstuk zal geven.
De integrale milieuvergunning (imv) beoogt
een oplossing te bieden voor het knelpunt in
de huidige wetgeving dat de verschillende
sectorale vergunningstelsels een belemmering
vormen voor hetinhunonderlinge samenhang
integraal beoordelen van de (potentiële)
nadelige gevolgen voor het milieu en
activiteiten in of met inrichtingen. Daardoor
kan de totaliteit van die gevolgen voor het
milieu niet voldoende worden beïnvloed.

kunnen de verschillende (soorten) nadelige
gevolgen voor het milieu nietof onvoldoende
tegen elkaar worden afgewogen en kan
onvoldoende worden tegengegaan dat
milieuproblemen van het ene compartiment
(bijvoorbeeld lucht) naar het andere
(bijvoorbeeld bodem) worden doorgeschoven. Bovendien kan zichnude situatie
voordoen dat de aan de vergunning verbonden voorschriften nietofonvoldoende op
elkaar zijn afgestemd. Deze problemen
kunnen nadelig werken voor het milieu,
alsmede voor het bevoegd gezag, het
betrokken bedrijf en de burger.
In het wetsontwerp zijn de inrichtingsvergunningen geïntegreerd van Hinderwet,
Wet Geluidhinder, Afvalstoffenwet en Wet
luchtverontreiniging. De milieuvergunning,
te verlenen door gedeputeerde staten, zal,
naar het zich laat aanzien,betrekking hebben
op ca. 3.000 inrichtingen. De geïntegreerde
vergunningverlening zal ook inrichtingsgebonden activiteiten omvatten waarvoor nu
een vergunning op grond van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren en de
Wet chemische afvalstoffen isvereist.
De taken van de waterkwaliteitsbeheerder
ten aanzien van de desbetreffende inrichtingen worden onverlet gelaten, met dien
verstande dat gedeputeerde staten de
bevoegdheid krijgen om een inhoudelijke
afstemming van de eisen te verzekeren.
De integratie van de vergunningverlening
impliceert voor het terrein van het chemisch
afval een vergaande decentralisatie van de
beleidsverantwoordelijkheid voor de verwijdering van chemische afvalstoffen en
afgewerkte olie van het Rijk naar de
provincie. Alleen voor die gevallen waarin
het gaat om de verwijdering van andere dan
uit de inrichting afkomstige chemische afvalstoffen en afgewerkte olie,zaleen 'verklaring
van geen bezwaar' van het Rijk met de voorgenomen vergunningverlening door de
provincie zijn vereist. Aan de verklaring
kunnen te dien aanzien voorschriften en
beperkingen worden verbonden.
Voor de inrichtingen die vallen onder het
Mijnreglement, zal in de toekomst ook nog
slechts één vergunning vereist zijn, te
verlenen door de minister van Economische
Zaken.
Ten aanzien van deinrichtingen waarvoor op
grond van de Hinderwet burgemeester en
wethouders het bevoegdgezagzijn,brengt de
nieuwe regeling in het algemeen weinig
veranderingen. De 'WABM-vergunning'
heeft dezelfde reikwijdte alsde huidige
hinderwetvergunning, dat wilzeggen dat
voor een lozing op het oppervlaktewater een
afzonderlijke vergunning vereist blijft.
• Slot op pagina 115
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1. Inleiding
De vraagstelling indetitel-integrale milieuvergunning inclusief het wateraspect: vrome
wensof harde noodzaak?- kanmakkelijk de
indruk wekken dat er tussen die twee
uitersten niets zit.
Juist in het middengebied tussen 'het
handhaven van de huidige situatie' en 'het
geheel wijzigen van de systematiek van de
vergunningverlening' bestaan echter
mogelijkheden om aan de vragen, die in de
loop van 14jaar WVO-uitvoering zijn
ontstaan, tegemoet te komen.

IR. J. M. LEEMHUIS-STOUT,
dijkgraaf van Schieland

In dit verband zal vanuit het wateraspect niet vanuit de waterschapspraktijk - naar de
integratie van de milieuvergunningen worden
gekeken; de oplossing voor gerezen vragen
vloeit voort uit het (beheer)object water en
niet uit de aanwezigheid van waterschappen.
2. Water(staatszorg); WVO
Het water vormt aleeuwen een onderwerp
van overheidsbemoeienis. De waterstaat isin
Nederland een specifieke tak van overheidszorg. Daartoe isinhet levengeroepen een bij
uitstek daarop toegeruste, bestuurlijke
organisatie. Daarin hebben het rijk, de
provincies en de waterschappen hun eigen
verantwoordelijkheid. De wezenlijke
betekenis van het water voor ons land en zijn
bewoners isvan essentieel belang en reeds
eeuwen erkend.
In zijn uitingsvorm was de waterstaatszorg,
met name de waterhuishouding, gericht op
het beheren van de hoeveelheid water.
Er tegen te verdedigen of het brengen naar
plaatsen waar het uit zichzelf niet kan komen
danwei ter plekke houden (peilbeheer)
hielden ons bezig. De hoedanigheid van het
water speelde in het algemeen geen rol van
betekenis.
In een wat later stadium werden kwalitatieve
maatregelen meegenomen in het kader van
het kwantitatieve beheer. Daarbij valt te
denken aan doorspoelen, baggeren en verziltingsbestrijding. In gebieden waar de
verontreiniging aanzienlijk was werden
rioolwaterzuiveringsinstallaties gebouwd en
werd een systeem van lozingsvergunningen in
het leven geroepen.
Na verloop van tijd bleek waterverontreiniging in structurele zin ernstige vormen aan te
nemen.
Omdat met de bestaande waterstaatswetgeving de problematiek niet adequaat en
eenduidig genoegen evenmin opgrote schaal

kon worden aangepakt werd een nieuwe wet
met water alsonderwerp opgesteld: de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren.
Hiermee doet het waterkwaliteitsbeheer als
aparte vorm van waterbeheer zijn intrede.
Met de WVO, waarin overigens vele
elementen uit waterschapsreglementen zijn
terug te vinden was het instrumentarium,
inclusief de financiering, van het waterkwaliteitsbeheer verzekerd.
In de beginfase van de uitvoering van de
WVO wasalleseropgericht verontreinigende,
ongezuiverde lozingen in te dammen en te
voorkómen (sanering). Deze grote krachtsinspanning berustte-en berust n o g - o p twee
pijlers: de bouw en exploitatie van
(communale) rioolwaterzuiveringsinstallaties en de vergunningverlening.
3. Vergunning en plan inrelatie tot elkaar
Voor de waterkwaliteit isde vergunning een
beheersinstrument. Als zodanig ishet één
van de instrumenten dieinonderling verband
worden gehanteerd bij de effectuering van
het beleid. Duidelijk isvanaf het begin
geweest dat een vergunning op zichzelf niet
beleidsbepalend is.Het iseen instrument,
naast andere, om beleid uit te voeren. Het is
dan ook onjuist om te spreken van een
vergunningenfte/e;'rf.
De toepassing van het vergunningeninstrument werd van meet afaan getoetst aan
het door de waterkwaliteitsbeheerder opgestelde (beleids)plan, of dit nu bestrijdingsplan danwei waterzuiveringsplan heette.
Inmiddels heeft ook in de planvorming de
ontwikkeling van het waterkwaliteitsbeheer
gestalte gekregen. We spreken niet meer van
saneringsplan maar van waterkwaliteitsbeheersplan. Hiermee isons handelen echt
geconcentreerd geraakt op het water zelf en
worden de te treffen maatregelen daaruit
afgeleid.
4. Effectiviteit en doelmatigheid
Na een relatief korte tijd van sanering van de
afvalwaterlozingcn zijn weinhetstadium van
het waterkwaliteitsbeheer aangekomen.
Gesteld kan worden dat de wijze waarop de
WVO wordt uitgevoerd zeer doelmatig en
effectief isgebleken. Dat iste danken aan de
toepassing van de beschikbare instrumenten,
waaronder devergunningendeeigen,directe
wijze van financiering.
Een zeker zo belangrijke factor isgeweest de
(functionele) manier waarop de bestuurlijke
organisatie gestalte heeft gekregen. Deze
doelmatigheid en effectiviteit moeten we wel
blijven(d) waarderen, albetekent hetnietdat
we er al zijn.
5. Postsaneringstijdperk; waterkwaliteitsaanpak
Het brede waterkwaliteitsbeheer - ook wel
eens postsaneringstijdperk genoemd -

vinden we op veel plaatsen terug.
In het IMP-Water 1980-1984 is,naast de
emissie-aanpak, de waterkwaliteitsaanpak
geïntroduceerd, waarbij vanuit het water
wordt geredeneerd.
In het verleden kon de sanering nog min
of meer als op zichzelf staand worden
beschouwd. De brede waterkwaliteitsaanpak
vraagt echter om een samenhangender
benadering langsverschillende sporen. In de
eerste plaats isdaar de noodzaak om de
verschillende milieucomponenten in onderlinge samenhang te kunnen bezien. In de
tweede plaats moet het waterkwaliteitsbeheer
mede gestalte krijgen via sterk vanuit het
milieu geïnspireerde elementen, zoals
normen en kwaliteitsdoelstellingen.
Tenslotte wordt de vanouds aanwezige band
tussen algemeen waterbeheer en waterkwaliteitsbeheer in het postsaneringstijdperk
weer inniger. Immers, door de mogelijkheden
water te zien als beheersobject met een grote
mate van mobiliteit (verzamelen, doorstromen, sturen, reinigen),komen er typische
vraagstukken van waterbeheer naar voren.
Kortom waterkwaliteit krijgt impulsen van
twee kanten: waterbeheer en milieubeheer.
6. Waterbeheer en milieubeheer
Oit was de discussie rond het waterkwaliteitsbeheer gefocust op een keuze:öf
het waterbeheer of het milieubeheer.
Intussen isalgemeen erkend dat het binnen
beide sectoren valt. Dit moet ook op het
niveau vanvergunningverlening totzijn recht
komen. In het waterkwaliteitsbeheer heeft
planvorming steeds een belangrijke functie
gehad als toetsingskader voor vergunningverlening. Deze lijn isook doorgetrokken in
het ontwerp van wetopde waterhuishouding.
Blijkens de VROM-nota 'Meer dan de som
der delen' wordt nu ook op milieugebied een
planvormingssysteem opgezet. Het gaat
hierbij primair om een beleidsafstemming.
Gezien de rol van plannen als toetsingskader
voor vergunningverlening - een vergunning
is immers een instrument om beleid mee uit
te voeren —wordt door de plannen automatisch bevorderd dat ook op het niveau van
de vergunning zaken in samenhang bezien
worden. Het isde vraag of deze betekenis
van planvorming wel voldoende op z'n
waarde isgeschat. Met andere woorden: er
wordt veel tijd besteed aan coördinatie op
vergunningenniveau, terwijl het toch ook in
de eerste plaats gaat om afstemming c.q.
coördinatie op beleidsniveau.
De zogenaamde bestuurlijke coördinatie van
vergunningen —zie de rapporten van de
commissie Kaland en de commssie Oosting dient in z'n juiste proporties gezien te
worden. Daarmee isniet gezegd dat ik geen
waarde zou hechten aan de coördinatie van
vergunningverlening, zoalsde Wet Algemene
Bepalingen Milieuhygiëne die kent.
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Integendeel, een dergelijke regeling bewerkstelligt dat de uitvloeisels fvergunningen) van
de op elkaar afgestemde beleidsbepalingen
(plannen) ook een onderling verband
vertonen.
7. Deregulering
Vraagstukken omtrent samenhang van
milieucomponenten en de gevolgen daarvan
op niveau van vergunningverlening kunnen,
zie hiervoor, worden opgelost zonder tot één
vergunning te komen.
Kortgeleden isniettemin - na een stilte opnieuw een begin gemaakt met de gedachtenvorming over één vergunning, en nu
onder het kopje 'deregulering'. Vereenvoudiging, vermindering en stroomlijning
van overheidsregelingen, inhet bijzonder om
het bedrijfsleven tegemoet te komen; voor
alle overheidsorganen geldt dat zeop die
aspecten attent moeten zijn.Maarwe moeten
wel logische en werkbare constructies
bedenken.
In het geval van de vergunningverlening ten
behoeve van de verschillende milieucompartimenten lijkt dat het geval te kunnen
worden. Het op provinciaal niveau 'in een
kaftje stoppen' van alle vergunningsdelen
kan praktisch werken en bevordert de
duidelijkheid naar het bedrijfsleven toe.
De tekst van de ontwerp-wet tot wijziging
van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne was op het moment van het houden
van de inleiding niet bekend. De nu voorgestane constructie wordt van groter waarde
geacht.
Het stemt in zekere zin overeen met het
onderscheid tussen het water en andere
milieucompartimenten, kan recht doen aan
het algemeen waterbeheersaspect, waarmee
het waterkwaliteitsbeheer nauw verbonden
is, en erkent impliciet de effectiviteit en
doelmatigheid van de uitvoering van de
WVO. Bovendien wordt recht gedaan aan de
bestaande bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de waterstaatszorg.
Positief beoordeel ik het evenveel invoeren
van aanwijzingsbevoegdheid van Gedeputeerde Staten ten opzichte van de waterschappen, zeker gezien de planvorming.
Ik verwacht dat van deze bevoegdheid weinig
gebruik zal hoeven te worden gemaakt.
8. Tenslotte
Nog een korte vooruitblik.
Het waterkwaliteitsbeheer heeft in het
verleden duidelijk gestaan in het teken van
sanering, dat wilzeggen het terugdringen en
voorkómen van verontreinigde lozingen.
Daarbij deed het beginsel 'saneren aan de
bron' in hoge mate opgeld. De WVO had in
die tijd dus nauwe verwantschapmet dewijze
waarop uitvoering wordt gegeven aan wetten
als de wet Luchtverontreiniging en de
Hinderwet.

Begrijpelijk was het dan ook dat de WVO de
karakterisering Milieuwet kreeg. Naarmate
echter de waterkwaliteitszorg voorschrijdt
kwam de extra dimensie naar voren die deze
zorgonderscheidt vanbijvoorbeeld bestrijding
van de luchtverontreiniging of de geluidhinder. Die dimensie ishet water als
beheers(baar)object en het belang van
algemeen waterbeheer. Het waterkwaliteitsbeheer istoch wel (en weer) primair
waterstaatszorg.
De stelling isdaarom verdedigbaar dat de
WVO zou moeten worden geïntegreerd in
één waterhuishoudkundige wet (Wet Waterhuishouding + Grondwaterwet + WVO).
Voor planvorming worden daartoe al de
eerste stappen gezet.
Anderzijds zouden dan weer vragen kunnen
rijzen om de milieukant voldoende recht te
doen.
Om de vraag van dit symposium te beantwoorden: de integrale milieuvergunning
(inclusief de WVO) isnóch een vrome wens,
nóch een harde noodzaak.
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De taak van de burgemeester en wethouders
op het gebied vandevergunningverlening zal
overigens in de komende jaren worden
verlicht door de voorgenomen normstelling
ex artikel 2a Hinderwet, aldan niet gepaard
gaande met een opheffing van het
vergunningvereiste voor de desbetreffende
categorieën van inrichtingen ingevolge de
Hinderwet. Hiermee wordt gepoogd de
gemeentebesturen in staat te stellen hun
beleidsinspanningen meer te richten op de
relatief complexe inrichtingen en op het
toezicht op de naleving van gestelde regels.
De nieuwe wettelijke regeling van vergunningen zal, naar wordt verwacht, in 1989
in werking treden. Om een goede uitvoering
te bevorderen wordt in de komende jaren
onderzoek gestimuleerd naar de wijze
waarop een integrale beoordeling van de
totale milieubelasting van activiteiten inof
met een inrichting het beste zou kunnen
geschieden. Bovendien zal tezamen met de
diverse bedrijfstakken en de milieuproduktiesector worden bezien hoe de
ontwikkeling van 'procesgeïntegreerde'
milieutechnieken verder kan worden
gestimuleerd en hoe aan beschikbare voorzieningen meer bekendheid kan worden
gegeven. Een en ander isin hoge mate
bepalend voor het bereiken van de beoogde
verbetering van de werking van het
instrument 'vergunning'.
Die verbetering wordt ook beoogd met het
fenomeen 'basisvergunning' dat onder

andere geïntroduceerd isin het Actieprogramma DROM. Een vroegtijdige vergunningverlening op hoofdzaken, eventueel
gevolgd door nadere eisen (= basisvergunningverlening), isnu reeds mogelijk binnen
de milieuwetgeving, maar het gebeurt in de
praktijk niet.
Deze vroegtijdigheid kan naar verwachting
bevorderd worden door opneming van doelvoorschriften in de te verlenen milieuvergunning. Deze vroegtijdige vergunning
op hoofdzaken vergt zoals het actieprogramma DROM stelt een nauwere
afstemming tussen de besluitvorming binnen
de overheid en bijde aanvrager. Het is
daarom gewenst inconcretegevallen nader te
bezien inhoeverre vroegtijdigheid bevorderd
kan worden. Daartoe zal een aantal proefprojecten gestart worden. In deze projecten
wordt uitgegaan van de volgende punten:
—een betere afstemming van de stappen in
het besluitvormingsproces bij aanvrager en
overheid;
—fasering van de informatieverschaffing;
—knelpunten bij het formuleren van doelvoorschriften, de mogelijkheid en het nutvan
nadere eisen;
—effecten van een vroegtijdige vergunningverlening op hoofdzaken op de inspraak.
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Nieuwe ontwerp-normen
voor water verschenen
Onlangs isbij het NNI de volgende ontwerpnorm voor water verschenen:
NEN 6573-Bacteriologisch onderzoek van
water - Onderzoek met behulp van
membraanfiltratie naar de aanwezigheid en
het aantal kolonievormende eenheden
(KVE) van Pseudomonas aeruginosa;
NPR 6574-Bacteriologisch onderzoek van
w a t e r - Toelichting bijhetonderzoek volgens
NEN 6573.
Kritiek op de ontwerp-norm kan worden
doorgegeven aan het Nederlands
Normalisatie Instituut vóór 1mei 1986.
Een exemplaar van het ontwerp istegen
vergoeding bij het NNI, Postbus 5059,
2600 GB Delft.

