OMGEVINGSWET ONDER DE LOEP

70% MAATWERK
MATCHT NIET
Met de ontwerp-AMvB’s is de concrete invulling
van de Omgevingswet weer een stap verder.
Maar bij de procesindustrie roepen de onverwacht strakke regels nog veel vragen op. Bedrijven die hun nieuwe vergunningen naast de
nieuwe regels legden, zoals ExxonMobil, vrezen
dat het maatwerk onder druk komt te staan.
Tekst: Pieter van den Brand

H

alf september verliep de
internetconsultatie voor
de nieuwe conceptAMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur)
onder de Omgevingswet. De nieuwe
wet, die begin 2019 in werking
treedt, moet alles makkelijker
maken. Zo’n 4700 artikelen verspreid over 35 wetten, 120 AMvB’s
en 120 ministeriële regelingen
komen onder één paraplu. Doel is
de versnipperde bouw-, milieu-,
water en natuurregels tot een efﬁciënt geheel met snellere procedures aaneen te rijgen. De vier AMvB’s
vullen concreet belangrijke onderdelen in, zoals milieu- en veiligheidsnormen en het voor gemeenten en bedrijven onmisbare
toetsingskader voor de omgevingsvergunning. Bedrijven is beloofd dat
de nieuwe regels ‘beleidsneutraal’
uit zullen pakken. Dat is Haags jargon voor het gegeven dat een wet
niet tot extra administratieve lasten
leidt en bedrijven niet tot investeringen worden gedwongen.
Toen Piet van Driesten in juli op de
downloadknop klikte om het AMvBpakket binnen te halen, schrok de
milieuadviseur van ExxonMobil wel
even: 2357 pagina’s aan wetsartikelen. “Mijn hemel, dacht ik. Dat is
toch nog wel een ﬂinke kluif.”
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Geprint in drie dikke ordners nam
hij het kersverse pakket aan conceptregelgeving mee naar het overleg met het management. “De dikke
ordners zijn erg verhelderend om
het onderwerp te visualiseren. Dan
begint de Omgevingswet wel te
leven”, zegt Van Driesten, die al langere tijd op de gevolgen van de
nieuwe wet studeert. Dat is zijn
werk: vinger aan de pols
houden bij wat er uit Den
Haag en Brussel aan
nieuwe regels op het bedrijf
afkomt. Ook heeft hij zich de
afgelopen drie jaar beziggehouden met de nieuwe revisievergunning voor de aromatenfabriek en de rafﬁnaderij van
ExxonMobil in de Botlek.

Niet geruststellend
Van Driesten is positief over de
Omgevingswet: “Alles staat nu bij
elkaar. Met vier AMvB’s is het een
stuk simpeler en overzichtelijker. Er
is meer samenhang en de overheid
doet beslist een poging om het oerwoud aan regelgeving te stroomlijnen. Al was één AMvB natuurlijk
nog beter geweest. Maar hoe verhouden de nieuwe regels zich tot de
bestaande praktijk? Dat is voor ons
een wezenlijke vraag vanwege de
nieuwe vergunning voor ons Botlek-

Wetgeving

‘Het flexibele karakter van de
oorspronkelijke wetgeving wordt
er nu uit gehaald’
complex. We zijn daar drie jaar mee
bezig geweest. Het heeft ons tien
manjaren gekost om de aanvraag
voor te bereiden. Wat voor effect
hebben de nieuwe omgevingsregels
hierop?”
Van de voorlichtingsbijeenkomsten
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu die hij de afgelopen
jaren bezocht, was Van Driesten
vooral één opmerking van een
ambtenaar van het departement
bijgebleven: voor 95 procent van de
bedrijfsactiviteiten in Nederland zijn
de AMvB-regels een verbetering,
maar laat de procesindustrie nu net
bij die andere 5 procent zitten. Een
weinig geruststellende gedachte,
herinnert hij zich. “Ik had de indruk
dat dit vooral werd gezegd omdat er
heel veel algemene regels op ons af
zouden komen, terwijl nog onduidelijk was hoe dat allemaal voor de
procesindustrie zou uitpakken. En
dat onze industrie zich tegen elke
regel zou moeten verdedigen met de
boodschap dat we daar maatwerk
voor nodig hebben.”

Monnikenwerk
Het bleek de spijker op zijn kop. De
eerste check op voor het bedrijf
relevante artikelen gaf weinig reden
tot vreugde. Van Driesten: “Sommige artikelen waren ﬂink aangescherpt met een ﬂinke impact op
onze bedrijfsvoering. Dat is beslist
niet in lijn met het beleidsneutrale
doel van de Omgevingswet.” Een
mailtje naar het ministerie van IenM
resulteerde in de boodschap: “Als er
iets niet klopt, zal dat gecorrigeerd
worden.” “Dat gaf ons natuurlijk een
geweldige mentale boost er eens
ﬂink voor te gaan zitten. Dit was niet
iets onschuldigs.” Dus werd snel
een werkgroep met collega’s van
andere chemiebedrijven en rafﬁnaderijen en de juridisch specialisten
van de VNCI gevormd om de dikke
pil van AMvB’s onder de loep te
nemen.

Het eindresultaat van het zomerse
monnikenwerk was een matrix met
zo’n 350 wetsartikelen, die de sector
direct raken. “Dat aantal was nog
het minimum,” zegt Van Driesten,
“want er rezen veel twijfels. In een
van de AMvB’s komen de verschillende bedrijfstakken aan bod. Als
procesindustrie doen wij op het
gebied van onderhoud een ﬂink aantal dezelfde activiteiten als de
metaalindustrie. Grote vraag was of
we ook die activiteiten aan moesten
vinken. Wat zo’n 130 artikelen extra
op zou leveren. Navraag bij IenM
bracht aan het licht dat dit niet de
bedoeling was, maar in de AMvBtekst wordt dat niet duidelijk.” Dat is
wel van belang, geeft hij aan:
“Onderhoud is onderdeel van onze
zorgplicht en als zodanig opgenomen in onze vergunning. Dat is heel
wat anders dan dat je meer dan
honderd artikelen direct opgelegd
krijgt. De gevolgen zijn veel ingrijpender en er zit veel meer werk in.”

Foutjes
Volgens Van Driesten zijn er veel
foutjes en onduidelijkheden in de
ontwerpteksten geslopen. Een voorbeeld: de laboratoria van de chemie
en de rafﬁnaderijen zijn van de algemene regels uitgezonderd. Voor
laboratoria van Seveso-bedrijven
geldt dat echter niet. “Dat kan
natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Er
zijn honderden chemiebedrijven in
ons land die onder de Seveso-richtlijn vallen.” Voor Van Driesten vormen de AMvB’s een korset dat veel
te strak is voor de variëteit aan activiteiten binnen de procesindustrie.
“Elk bedrijf doet net weer iets
anders, maakt net weer andere producten met weer andere processen.
Procesbedrijven hebben maatwerk
nodig. Dat maatwerk komt in de
ontwerp-AMvB’s onder druk te
staan. Met name omdat er nog
zoveel onduidelijk is in de wetsteksten.”
e
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De Omgevingswet bestaat uit een
vernieuwend stelsel van instrumenten die
allemaal met elkaar samenhangen.
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Als je voor een of meer activiteiten een
vergunning moet aanvragen, kan dat
via één loket: het Omgevingsloket.
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Close reading leerde, aldus Van
Driesten, dat de regels ongemerkt
taalkundig worden aangescherpt.
Ook hier enkele voorbeelden. Zo
wordt er over ‘alle maatregelen’
gesproken in plaats van ‘de nodige
maatregelen’. Een bekend woord als
‘redelijkerwijs’ is weggevallen in de
nieuwe regelgeving. “Redelijkerwijs
veronderstelt dat er een evaluatie of
afweging plaatsvindt over de noodzaak van een maatregel. Dat is iets
anders dan wanneer dat woord er
niet staat. Een maatregel is in dat
geval zonder meer pats-boem van
toepassing. Het ﬂexibele karakter
van de oorspronkelijke wetgeving
wordt er nu uit gehaald. Maatwerk
is niet meer mogelijk.”

Vergelijking
In de werkgroep zat een aantal collega’s van bedrijven met eveneens
een nieuwe vergunning. Samen met
hen vergeleek Van Driesten de
nieuwe vergunningen met de nu
voorliggende regelgeving in de

AMvB’s. “Het maatwerk in onze
nieuwe vergunningen blijkt de
AMvB’s amper te overleven. 70 procent matcht niet.” Een onderwerp
waar veel maatwerk op zit, is de
meet- en rekenmethodiek. Deze
methodiek schrijft bijvoorbeeld voor
welke analyseapparatuur bedrijven
op hun schoorstenen moeten hebben, waar de apparatuur exact aan
moet voldoen en voor welke stoffen
er gemeten moet worden. “Analyseapparatuur kun je in bestaande
installaties niet altijd exact volgens
de norm inbouwen. Op goede gronden is het dan toegestaan van de
vast voorgeschreven apparatuur af
te wijken. Daar is het bevoegd gezag
mee akkoord gegaan, overigens na
een gedegen onderbouwing van
onze kant. Maar als we het eens
worden, vindt er maatwerk plaats.
Onder de AMvB-regels geldt dat niet
langer. Voor grote complexe bedrijven met een variëteit aan activiteiten
zijn deze nieuwe regels dan ook een
groot probleem.”

NUTTIGE EN VRUCHTBARE DISCUSSIE
Van Driestens conclusie achteraf is dat het erg goed was de analyse van de
ontwerp-AMvB’s direct samen met andere chemiebedrijven en de brancheorganisaties VNCI en VNPI op te pakken. “Je hebt verschillende inzichten nodig. Iedereen kijkt er toch met een andere bril naar. Dat leverde een
nuttige en vruchtbare discussie op. We zien ook dat er voldoende potentie
in de wetgeving zit, om wat we als positief ervaren er ook uit te halen. Onze
inzet is er dan ook op gericht het ministerie van IenM hierbij te helpen.”
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Het wetgevingsproces blijkt een
vergaande tegenstrijdigheid te
bevatten, constateert Van Driesten.
In de door het parlement aangenomen kaderwet van de Omgevingswet staat dat er veel ruimte voor
maatwerk moet zijn. In het Besluit
activiteiten leefomgeving (Bal), een
van de nu voorliggende ontwerpAMvB’s, staat daarentegen dat
maatwerk niet van toepassing is op
de reken- en meetverplichtingen en
ook niet op het melden van ongewone voorvallen.

Rare situaties
“Dat laatste zal tot rare situaties
leiden”, zegt Van Driesten. “In de
vergunning is uitvoerig afgesproken
welke ongevallen met welke stoffen
we binnen welke termijn moeten
melden. Dat wordt nu in één keer
van tafel geschoven. Als er bijvoorbeeld na onderhoud aan een compressor een dot poetskatoen met
olie blijft liggen, moeten we bij wijze
van spreken al een melding doen. In
de AMvB-teksten staat geen enkele
grens genoemd. Ik benijd het bevoegd gezag dan ook niet, want dit
zou betekenen dat het aantal meldingen explosief zal stijgen.”
Hij besluit: “Het is van belang dat
maatwerk voor onze speciﬁeke
bedrijfsvoering mogelijk blijft. Dat
scheelt bovendien in administratieve
lasten, niet alleen voor bedrijven
maar ook voor de overheid.” p

