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Voorwoord 

Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van het 'Waste Management 
project' van het Samenwerkingsorgaan KHT-THE. Het zal tevens gelden als 
afstudeerscriptie voor ondergetekenden. 
'De juridische aspecten van de Mestproblematiek' is het onderwerp dat 
behandeld wordt in dit rapport. De Mestproblematiek is een actueel 
probleem. De juridische ontwikkelingen er omheen voltrekken zich op dit 
moment in snel tempo. In januari 1985 is de Interimwet beperking var
kens- en pluimveehouderij en tot stand gekomen. In de nabije toekomst 
worden de totstandkoming van de (ontwerp)Wet Bodembescherming en de 
(ontwerp)Meststoffenwet verwacht. De Hinderwet en de Wet op de Ruim
telijke Ordening bieden nu al mogelijkheden tot aanpak van de proble
matiek. 
Oe provincie Noord-Brabant overweegt een verordening, specifiek gericht 
op deze problematiek, in het leven te roepen. Zij heeft een projectgroep 
ingesteld, die daartoe reeds de nodige werkzaamheden heeft verricht. Al 
deze zaken zullen in dit rapport nader aan de orde gesteld worden. Daar
bij komen de hoofdstukken 1, 2, 4. 4 en 6 voor rekening van Carma Nobis 
en de hoofdstukken 3, 4. 1, 4. 2, 4. 3 en 5 voor rekening van Frank de 
Wijs. De samenvatting is gezamenlijk geschreven. 
Degenen die op de een of andere wijze een bijdrage hebben geleverd aan 
de totstandkoming van het rapport willen wij bij dezen van harte be
danken. 
Onze speciale dank gaat daarbij uit naar onze begeleidster, mevrouw drs. 
Margriet Overkleeft-Verburg voor haar begeleiding en kritisch commen
taar. Daarnaast zijn we de heer mr. Geert Kobus dank verschuldigd. Door 
hem zijn we direct hetrokken geraakt bij de werkzaamheden van de provin
ciale projectgroep. Vervolgens willen we de heren van de projectgroep 
'provinciale verordening mestproblematiek' bedanken voor het fuogen 
bijwonen van hun vergaderingen. Tot slot willen wij me vrouw Harianne 
Kt-nnes, secretaresse van het Stafbureau van het SamenwerkJngsorgaan 
KHT-THE, speciaal bedanken voor het uittypen van dit rapport. 

Carma Nobis 

Frank de Wijs 
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Samenvatting 

Dit rapport behandelt de juridisch-bestuurlijke aspecten van de mest
problematiek. Achtereenvolgens worden aan de orde gesteld: 
- de toekomstige landelijke wetgeving, te weten, de ontwerp Wet Bodem

bescherming en de ontwerp Meststoffenwet; 
de juridische vraagpunten met betrekking tot een provinciale ver
ordening die de provincie Noord-Brabant overweegt in het leven te 
roepen, te weten; de privacyvraag, de financiering via een provinciale 
heffing, het provinciaal bestuur door de Stichting Mestbank, de te 
stellen norm en de leveringsplicht van mest aan de mestbank; 
de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen; 
de bestaande wetten en hun mogelijkheden ten aanzien van deze pro
blematiek, te weten; de Hinderwet en de Wet op de Ruimtelijke Orde
ning. 

De ontwerp Wet Bodembescherming beoogt een voor het gehele land geldend 
algemeen niveau van bodembescherming tot stand te brengen. In beginsel 
maakt de toekomstige wet het mogelijk alle bodembedreigende handelingen 
te toetsen. De uitvoering van de wet echter zal beperkt blijven tot 
onderwerpen waarvan de noodzaak tot regeling evident is en waarvoor 
bestaande regelingen in onvoldoende mate uitkomst bieden. Uitgangspunt 
voor een preventief bodembeschermingsbeleid is de ecologische functie 
van de bodem. De buffercapaciteit van de bodem mag niet onomkeerbaar 
geschaad worden. De toekomstige Wet Bodembescherming zal samen met de 
nieuwe Meststoffenwet het kader vormen voor de aanpak van de problema
tiek van de mestoverschotten. Door het overmatig bemesten wordt de bodem 
en ook het grondwater direct bedreigd. De ontwerp Wet Bodembescherming 
geeft een basis voor het stellen van gebruiksregels ten aanzien van het 
op of in de bodem brengen van meststoffen (artikel 9). Ook vormt deze 
ontwerpwet de grondslag voor het stellen van een kwaliteitsnorm (artikel 
17). Deze norm zal de grens moeten aangeven voor de toegelaten hoeveel
heid organische mest per ha. Ten gevolge van de maatregelen die op basis 
van de ontwerpwet gesteld zullen worden, zullen met name in de provincie 
Noord-Brabant veel bedrijven met hoeveelheden mest geconfronteerd 
worden die ze elders dan op eigen land moeten afzetten. De toekomstige 
Meststoffenwet geeft in dat kader regels in het belang van een doel
matige afvoer en afzet van mestoverschotten. De landbouwsector zal door 
de twee toekomstige wetten als vervuiler sterk aan banden gelegd worden. 
Anderzijds is deze sector ook gebaat bij een verantwoord bodembescher
mingsbeleid. Het agrarisch productievermogen en de gezondheid van het 
vee worden als belangen beschermd. 
De provincies krijgen op grond van de ontwerp Wet Bodembescherming een 
belangrijke taak toebedeeld. Zij moeten bodem en grondwaterbescherminga
gebieden aanwijzen. Het betreft gebieden die niet of nauwelijks aange
tast zijn door menselijke activiteiten voor wat betreft de chemische, 
fysische en biologische eigenschappen. Om de bijzondere karakteristiek 
van deze gebieden te behouden is een verdergaande bescherming dan het 
algemeen bescherminganiveau noodzakelijk. Intensieve veehouderijen 
zulleu in deze gebieden een fatale invloed hebben. De mestoverschotten 
verstoren namelijk het natuurlijk evenwicht. Het voorlopig IMP-Bodem 
1984-1988 formuleert enkele beleidspunten ten aanzien van de sector 
landbouw. De mestproblematiek krijgt hier uitdrukkelijk de aandacht. 
Vooruitlopend op de totstandkoming van de ontwerp Wet Bodembescherming 
worden de provincies aangespoord te anticiperen op hun toekomstige 
taken. De ontwerpwet Bodembescherming tenslotte is een raamwet. Een 
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belangrijk accent zal daarom komen te liggen op de AMVB 1 s die de wet 
nader zullen moeten uitwerken. Met name de te stellen norm voor het op 
of in de bodem brengen van meststoffen zal door de AMVB-wetgever bepaald 
worden. Omdat zowel de minister van VROM als d~ minister van L & V hier
over zullen beslissen kan men zich afvragen of het ecologisch uitgangs
punt volledig tot zijn recht zal komen. 

De nieuwe toekomstige Meststoffenwet stelt regels met betrekking tot het 
verhandelen van meststoffen, zowel in het belang van de bevordering van 
de deugdelijkheid voor het doel waarvoor zij zijn bestemd als in het 
belang van de bescherming van de bodem en voorts om regels te stellen in 
het belang van een doelmatige afvoer van meststoffen. De nieuwe Mest
stoffenwet biedt specifiek op de meststoffenproblematiek toegesneden 
regelgeving. Het biedt daartoe de mogelijkheid om: 
- bij AMVB regels te stellen voor het verhandelen van meststoffen; 
- het verhandelen van meststoffen aan een vergunning te binden; 
- bij AHVB regels te stellen voor het in voorraad hebben, verwerken, 

vervoeren en verhandelen van meststoffen in het belang van een doel
matige afvoer van mestoverschotten; 

- bij AMVB mestbanken in bepaalde gebieden te belasten met het afnemen 
van mestoverschotten en het bemiddelen in de verhandeling daarvan; 

- bij AMVB te voorzien in een vrijstellings- en ontheffingsbevoegdheid 
voor de Minister van Landbouw en Visserij of een aan te wijzen orgaan. 

De met de gebruiksregelen van de Wet Bodembescherming te stellen bemes
tingsnorm dient nog vermeld te worden. Dit, gezien de nauwe samenhang 
tussen deze gebruiksregelen, die de omvang van het mestoverschot zullen 
bepalen en vooral de regels voor de afvoer van de mestoverschotten. De 
werkzaamheid zal voor een belangrijk deel van de bemestingsnorm afhan
gen. 
De Meststoffenwet is een goed stuk wetgeving met enkele kanttekeningen: 
- De uitvoeringsregelen van de Meststoffenwet als duidelijke Raamwet 

zullen nog blijk moeten geven van een goede afbakening tussen de 
Meststoffenwet en de Wet Bodembescherming. Het had meer voor de hand 
gelegen in aansluiting op de Wet Bodembescherming regels te geven voor 
de afvoer van de mestoverschotten. Hiermee was elke mogelijke strijd 
tussen landbouw- en milieuaspecten vermeden. 
Weliswaar kunnen de mestbanken, als eenvoudige doelcorporaties, gezien 
worden als de juiste structuur om de mestoverschotten af te voeren, 
anderzijds zou het te ver voeren om uitvoering door en toezicht op de 
belanghebbenden in één hand te stellen. 
De Meststoffenwet houdt zich alleen bezig met de gevolgen van de 
intensieve veehouderij. De oorzaak van de toenemende overschotten 
wordt verder ongemoeid gelaten. 

Gezien de gigantische Brabantse Mestoverschotten en gezien het feit dat 
de toekomstige landelijke wetgeving nog wel een tijd op zich zal laten 
wachten heeft de Provincie Noord-Brabant het voornemen te komen tot een 
mestverordening. Een aantal vraagpunten hebben op dit voornemen betrek
king. Alvorens te komen tot een afvoer van de provinciale mestoverschot
ten zal op grond van de nodige bedrijfsgegevens eerst het mestoverschot 
moeten worden vastgesteld. Naast het stellen van een verbodsbepaling 
plus een repressieve controle en het voeren van een mestboekhouding is 
een registratieplicht plus afgifte één van de alternatieven. 
Bij een rechterlijke beoordeling wordt een provinciaal registratie
systeem geconfronteerd met het recht op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer dat in artikel 10 van onze nieuwe Grondwet zijn invulling 
gevonden heeft. 'Ieder heeft behoudens bij of krachtens de (parlemen-
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taire) wet te stellen beperkingen recht op eerbiediging van zijn per
soonlijke levenssfeer'. Enerzijds wordt dit eerste lid voorlopig 
opgeschort door additioneel artikel VI waardoor beperkingen via een 
provinciale verordening mogelijk Z1Jn, anderzijds moet wel rekening 
gehouden worden met anticipatie op de werking van artikel 10 in com
binatie met een stringente toetsing aan artikel 8 ECRM. Met het begrip 
'persoonelijke levenssfeer' kan men nog alle kanten op; het is ruim en 
moet zijn duidelijke omlijning nog krijgen. De keuze voor een registra
tiesysteem moet uitvoerig worden gemotiveerd. Alle alternatieven zullen 
zorgvuldig moeten worden afgewogen. Een belangrijk element bij de 
belangenafweging door de rechter is daarbij het feit dat een zwaar 
bureaucratisch systeem wordt opgezet. Lichtere alternatieven moeten 
belangrijke hiaten bevatten of ondoelmatig zijn. Tevens is het ver
standig aansluiting te zoeken bij de regeling bescherming persoonlijke 
levenssfeer van de provincie Noord-Brabant. Het alternatief van de 
mestboekhouding verdient de voorkeur. Het is een relatief licht en 
doelmatig systeem. 

Het provinciale heffingstelsel is limitatief en zeer beperkt om een 
heffing in het leven te roepen ter financiering van de mestverordening. 
- Een bijzondere formele wet als basis voor een provinciale heffing 

ontbreekt. 
- Een verhoging van de opcenten op de hoofdsom van de motorrij tuigen

belasting ter financiering van de mestverordening lijkt niet voor de 
hand te liggen. 

- Precariorechten, gebonden als zij zijn aan provinciale eigendommen, 
komen als heffing ook niet in aanmerking. 

- Leges en andere retributies zijn niet in het leven geroepen voor het 
provinciaal bestuur door particulieren. Retributieheffing door de 
mestbank als functionele provinciale commissie is slechts mogelijk. 

De taak om de provinciale mestoverschotten af te voeren is toebedacht 
aan de al bestaande privaatrechtelijke instelling, de Stichting Mest
bank. Uitgangspunt is dat het bestuur door particulieren in onze moderne 
verzorgingsstaat als een gebruikelijke figuur gezien mag worden. Op 
grond van het feit dat de bevoegdheden van de Stichting Mestbank als een 
beperking van de agrarische vrijheid en eigendom aangemerkt worden, moet 
de bestuursoverdracht van de provincie aan de Stichting Mestbank worden 
gelegitimeerd. Er moet voldaan worden aan de eis van wetmatigheid van 
bestuur als element van het rechtsstaatideaal. Aan de orde komen attri
butie, delegatie en mandaat als mogelijke basis van bestuursoverdracht. 
Voor toedeling van bestuur aan particulieren is het provincierecht erg 
beperkt. 
Attributie als basis behoort tot de juridische onmogelijkheden. Het pro
vincierecht heeft voor deze opzet gekozen met het oog Óp de verzekering 
van de doorwerking van de beginselen van de democratische, sociale 
rechtsstaat. Deze waarborg brengt immers de eis mee, dat de bevoegdheden 
en plichten tot regeren en besturen met de daaraan inherente ingrepen in 
het maatschappelijke en het individuele leven van de mensen in de eerste 
plaats worden geattribueerd aan colleges en personen die zijn verkozen 
of benoemd en een externe politieke verantwoordelijkheid dragen. Ook 
voor delegatie van bestuur aan de bestaande stichting biedt het pro
vincierecht geen ruimte: daarvoor is het te beperkt en sluitend. Mandaat 
is ook niet geheel in overeenstemming met het provincierecht, maar via 
praktische noodconstructies liggen er wel mogelijkheden. Nu overdracht 
van het bestuur jammer genoeg de nodige juridische moeilijkheden ople
vert zou een provinciale mestbank de vorm kunnen aannemen van een 
provinciale commissie, provinciaal bedrijf of andere tak van dienst. 
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De provinciale verordening zal een verbod moeten stellen tot het op of 
in de bodem brengen van organische mest boven een nader te bepalen norm. 
Tevens moet zij een regeling bevatten die een doelmatige afvoer en afzet 
van de mestoverschotten per bedrijf verzekerd. Een leveringsplicht van 
mestoverschotten aan de mestbank is een mogelijkheid, die de project
groep overwogen heeft in dit kader. Deze zijn de materiële regels die de 
eventuele provinciale verordening onder andere zal gaan stellen. Van 
belang is of en zo ja te rekenen van welk ogenblik af de nieuwe wette
lijke regeling op een feit of bestaande toestand van toepassing wordt. 
Dit zijn vragen van overgangsrecht. De provinciale verordening zal met 
betrekking tot de normstelling en de leveringsplicht bestaande (niet-) 
veehouderijbedrijven onder een nieuw regiem brengen. De normstelling 
( IB-norm) zal onmiddellijke werking hebben ten aanzien van niet-vee
houderijbedrijven. Ten aanzien van veehouderijbedrijven zal deze norm 
uitgestelde werking hebben. De leveringsplicht zal ten aanzien van 
overschotbedrijven onmiddellijke werking hebben. Ten aanzien van het al 
dan niet van toepassing verklaren van de norm en leveringsplicht op 
bestaande (niet) veehouderijbedrijven zal steeds een belangenafweging 
plaats moeten vinden. De beginselen van rechtszekerheid en rechtsge
lijkheid zullen telkens afgewogen moeten worden tegen de ernst van de 
situatie die om overheidsingrijpen vraagt. Iedere ingrijpende regeling 
zal een adequate overgangsregeling vereisen, zodat gevestigde belangen 
niet verwaarloosd worden. In dit kader kan bevraagd worden of een totale 
leveringsplicht wel het meest doelmatige middel voor het te bereiken 
doel is. Een dergelijke ingrijpende regeling zal tenminste een onthef
fingsmogelijkheid behoeven. 

De Interimwet varkens- en pluimveehouderijen stelt een verbod op het in 
werking hebben van een na bepaalde datum gevestigd of uitgebreid be
drijf. Deze materiële regel die de Interimwet stelt, geldt formeel met 
onmiddellijke ingang van de inwerkingtreding van de wet voor bestaande 
bedrijven. Namelijk voor die bestaande bedrijven die gevestigd of uit
gebreid zijn van de dag van indienen van het ontwerp van de Interimwet. 
Indirect, namelijk door het in werking hebben van zo'n bedrijf te 
verbieden, wordt de vestiging of uitbreiding van zo'n bedrijf materieel 
met terugwerkende kracht verboden. Het effect van de regeling is name
lijk hetzelfde als ware de constructie van terugwerkende kracht gebe
zigd. Dit laatste nu komt in strijd met het nulla-poenabeginsel van art 
1 Sr en art 16 GW en de bepalingen van internationale verdragen. Op 
grond van de internationale verdragen kan de toepassing van het verbod 
derhalve vernietigd of onrechtmatig verklaard worden. De beginselen van 
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid verbieden een dergelijk ingrijpen 
door de wetgever. 

Na de behandeling van de toekomstige landelijke wetgeving en de vraag
punten op grond van de gewenste provinciale mestverordening en de 
Interimwet komen nog de Hinderwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
aan de orde. 
Door het bedrijfsmatig houden van dieren valt de intensieve veehouderij 
onder het regiem van de Hinderwet. Door middel van een vergunningstelsel 
moet de Hinderwet voorkomen dat inrichtingen gevaar, schade of hinder 
voor de omgeving veroorzaken. De bij het agrarisch bedrijf behorende 
percelen vallen niet onder de inrichting in de zin van de Hinderwet; 
normen voor bemesting kunnen met de Hinderwet niet worden gesteld. Met 
name zijn van belang de mogelijke effecten van de Hinderwet op de al 
bestaande intensieve veehouderij. Dit, nu de Interimwet beperking 
varkens- en pluimveehouderijen van kracht geworden is. Voor de vraag of 
een bestaande intensieve veehouderij toelaatbaar gevaar, schade of 
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hinder veroorzaakt, moet bekeken worden onder welke voorwaarden voort
bestaan in het omringende milieu mogelijk is. De Hinderwet heeft vol
doende mogelijkheden om ten aanzien van blo-industrie een beperkend 
beleid te voeren. De artikelen 26 (eventuele extra voorschriften) en 26 
b Hinderwet (intrekking van de vergunning ingeval van ontoelaatbare 
hinder) in combinatie met de sedert 1981 verruimde ~erkingssfeer van de 
Hinderwet geven de mogelijkheden voor een saneringsbeleid. Een inten
sieve veehouderij moet ecologisch inpasbaar Z1Jn in de omliggende 
ruimte. Met deze ecologische inpasbaarheld kan in de ruimtelijke plan
ning rekening gehouden worden. De hantering van de Hinderwet als sane
ringsinstrument moet met de nodige voorzichtigheid geschieden. 

In de ruimtelijke ordening worden tegengestelde ruimtelijk relevante 
belangen tegen elkaar afgewogen zoals onder meer landbouw-, landschaps
en milieubelangen. De intensieve veehouderij brengt ruimtelijk nadelige 
gevolgen met zich mee, met name door het overmatig bemesten (o.a. aan
tasting van het landschap en verontreiniging van bodem en grondwater, 
stankoverlast). Met behulp van een (optimaal) gebruik van het instru
mentarium van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is het mogelijk de 
intensieve veehouderij in bepaalde gebieden te beperken of te weren. Op 
provi.nciaal niveau is het aangewezen instrument het streekplan. Dit plan 
zal een duidelijk beleid moeten formuleren met betrekking tot het 
milieubeheer en in het bij zonder ten aanzien van de intensieve vee
houderij. Dit is des te belangrijker daar het streekplan het toetsings
kader is voor het beoordelen van de gemeentelijke bestemmingsplannen. 
Het biedt daarnaast de basis voor het geven van aanwij zingen door de 
provinciale overheid over de inhoud van bestemmingsplannen. Het streek
plan zal in de gewijzigde WRO een versterkte positie krijgen. Belang
rijke beleidspunten kunnen tot 'essentiële elementen' gebombardeerd 
worden, wat in dit kader van belang is. Wanneer het streekplan milieu
kwaliteitsnormen opneemt in het streekplan en deze de status van 'es
sentieel element' geeft zouden zo ook de ·gemeenten verplicht kunen 
worden deze normen in het bestemmingsplan te verwerken. Aanknopings
punten voor milieukwaliteitsnormen zijn te vinden in de Hinderwet en in 
de toekomst in de Wet Bodembescherming. Op gemeentelijk niveau is het 
belangrijk dat er een bestemmingsplan buitengebied gemaakt wordt. Het 
be stemmingsplan is het enige burgers en overheid bi ndende plan in de 
ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan moet echter actueel gehouden 
worden en minstens één keer in de tien jaar herzien worden. De provincie 
kan de gemeenten hierin activeren door het geven van voorlichting, met 
name aan kleine gemeenten en door het uitgeven van modelvoorwaarden 
waaraan in het bestemmingplan voldaan moet worden. Door het aanwij zen 
van bestemmingen in het plangebied en door het koppelen van voorschrif
t en aan die bes temmingen kunnen de gemeenten een actief beleid ten 
aanzien van de mestoverschottenproblematiek voeren. Zo niet dan zal de 
provincie hen via de aanwijzing moeten dwingen. Vestiging en uitbreiding 
van intensieve veehouderijen moeten slechts toegestaan worden indien 
milieuhygiënische belangen dat niet in de weg staan. Planherziening, 
planwijziging of uitwerking en vrijstelling zijn instrumenten die de WRO 
aanreikt om vestiging en uitbreiding te sturen. Daarnaast behoren 
zonering en beperking van de oppervlakte van per bedrij f toegeme ten 
bouwperceel tot de mogelijkheden. Milieukwaliteitsnormen opnemen in het 
bestemmingsplan kan zinvol zijn. · 
Tot slot kunnen bestaande bedrijven beperkt worden in hun activiteiten 
waarbij schadevergoeding evenwel op zijn plaats is. 

De relat i ef mees t adequate bes tuurl i j k-jur idische mogel i jkheden te r 
beheersing van de mestove r s cho t t en bieden de t oekomstige We t Bodem-
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bescherming en de Meststoffenwet. De tijdelijke provinciale mestver
ordening biedt echter een goede en noodzakelijke interimregeling. Zelfs 
zonder de landelijke wetgeving en de provinciale mestverordening liggen 
er voldoende bestuurlijk-juridische mogelijkheden. Te denken valt hier 
aan o.a. de Hinderwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Voorwaarde 
is echter wel dat er een optimaal gebruik wordt gemaakt van dit be
staande instrumentarium en dat er politiek gezien de bereidheid is om 
van dit instrumentarium gebruik te maken ter aanpak van de mestproble
matiek. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1. Signalering en erkenning van de problematiek 
Sinds de jaren vijftig heeft de landbouw in Nederland een ont
wikkeling doorgemaakt die wordt gekenmerkt door intensivering, 
mechanisering en schaalvergroting. Agrarische bedrijven zijn steeds 
meer gaan specialiseren en zo is onder andere de intensieve vee
houderij ontstaan. 
De intensieve veehouderij is een bedrijfsactiviteit, waarbij 
dieren op gespecialiseerde wijze in grote eenheden worden gehouden 
met behulp van een gemechaniseerde bedrijfsvoering. Kenmerkend is 
dat deze sector niet of slechts ten dele afhankelijk is van het 
productievermogen van de eigen grond (l). 
Door de invoer van grondstoffen, met name uit de derde wereld, voor 
de productie van veevoer en door de ontwikkeling van een efficiënt 
huisvestingssysteem is het mogelijk geworden dat de landbouw 'niet 
grond gebonden', intensiever is gemaakt. Grotere aantallen dieren 
dan voorheen kunnen op dezelfde oppervlakte gehouden worden (2). 
De bedrijfactiviteit heeft een sterke productiestijging tot gevolg 
gehad. Het aantal bedrijven en arbeidskrachten echter is sterk ver
minderd (3). 
Dit productiesysteem is door de gerichtheid op ~~n product econo
misch erg kwetsbaar. In dit kader zal voornamelijk gekeken worden 
naar de milieuhygiënische effecten van het productiesysteem. Het 
belangrijkste milieuhygiënische probleem dat de intensieve vee
houderij veroorzaakt is de mestproblematiek. Met name op de zand
gronden van midden- en oasterlijk Brabant waar grote concentraties 
van deze bedrijven voorkomen, speelt deze problematiek. Voor een 
overzicht van het aantal en de spreiding van de varkens en slacht
kuikens in Nederland wordt verwezen naar biJlage l. 
Mest is in beginsel een waardevol product. Voor de instandhouding 
van de bodemvruchtbaarheid is dierlijke mest bij een verantwoorde 
toepassing een te waarderen product. Bij een te hoge dosering is 
mest echter schadelijk voor het agrarisch productievermogen van de 
grond, de kwaliteit van de gewassen en de gezondheid van mens en 
dier (4). 
Onder een mestoverschot kan verstaan worden de hoeveelheid mest die 
wordt geproduceerd in een bepaald bedrijf of in een bepaald gebied 
boven de hoeveelheid die op het beschikbare land kan worden afgezet 
bij bemesting volgens een bepaalde norm. De norm kan zijn een land
bouwproductievorm of een milieunorm. Landbouwproductienormen worden 
vastgesteld door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (de zoge
naamde l.B.-normen). Het uitgangspunt hier is de maximale gewasop
brengst. Geen rekening wordt gehouden met de effecten van mest op 
het productievermogen van de grond op de langere termijn. De 
milieunorm heeft als uitgangspunt de buffercapaciteit van het 
milieu, die niet onomkeerbaar geschaad mag worden. Voor een over
zicht van de mestproductie en de overschotten in Brabant wordt 
verwezen naar bijlage 2. Uitgangspunt is de l.B.-norm. Uit het 
overzicht blijkt dat de situatie in Brabant uitgegroeid is tot een 
gigantisch probleem. 
Wanneer de agragriër de overschotten 'dumpt' op (eigen) bedrijfs
grond heeft dat de volgende milieuhygiënische nadelen tot gevolg 
(5): 
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Eutrofiëring van het milieu door afgespoelde en uitgespoelde 
fosfaten. Dit proces verstoort in belangrijke mate het natuur
lijke evenwicht. Zeldzame vegetaties dreigen hierdoor verloren 
te geen en de zelfreinigende werking van het oppervlaktewater 
neemt af. In plaats van eutrofiëring spreekt het Indicatief 
Meerjaren Programma Milieubeheer 1985-1989 (IMP) over 'ver
mesting' van het milieu. 
Een overmatig gebruik van stikstof leidt door middel van uit
spoeling tot een te hoge concentratie nitraat in het grondwater 
en daarmee in het drinkwater. Op korte termijn levert dit gevaar 
op voor de volksgezondheid en voor de gezondheid van het vee. 
Het koper uit de varkensmest hoopt zich op in de bodem en kan op 
den duur toxisch worden voor planten, regenwormen en micro
organismen. (Het koper wordt ter verbetering van de vleespro
ductie aan de mengvoeders toegevoegd.) 
Te veel dierlijke mest leidt tot een aanvoer van cadmium dat 
door gewassen kan worden opgenomen en zo gevaar oplevert voor de 
volksgezondheid. 
De organische bestanddelen in de mest veroorzaken stankoverlast. 
Vervluchtiging van ammoniak kan leiden tot depositie op plaatsen 
waar dit ongewenst is. Dit wordt gezien als een van de oorzaken 
van de aantasting van de bodem door de 'zure regen'. 

1.2. Beleidsformulering 
Het mag duidelijk zijn dat de problematiek van de mestoverschotten 
niet meer ontkend kan worden. Vooral in de provincie Noord-Brabant 
heeft de omvang van de problematiek onaanvaardbare vormen aange
nomen. 
Zowel de rijksoverheid als de provinciale overheid van Noord-Bra
bant richten hun beleid op de aanpak van deze problematiek. Lande
lijk komt het beleid tot uiting in de ontwerp-Wet Bodembescherming 
en de ontwerp-Meststoffenwet. In het Voorlopig Indicatief Meerjaren 
Programma Bodem 1984-1988 is eveneens het voorgenomen beleid met 
betrekking tot de mestoverschotten neergelegd. 
In een recent verschenen Indicatief Meerjaren Programma Miliebeheer 
1985-1989 worden de 'verzuring' en de 'vermesting' van het milieu 
als centrale milieuvraagstukken aangemerkt. Tot slot is op 10 
januari 1985 de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen 
in werking getreden. In afwachting van de landeli jke wetgeving 
heeft de provincie Noord-Brabant een Stuurgroep Mestproblematiek in 
het leven geroepen. Deze Stuurgroep op haar beurt heeft een project
groep ingesteld die moet nagaan of het mogelijk is een provinciale 
verordening mestoverschotten te maken, vooruitlopend op of tegelijk 
met de ontwikkeling van de landelijke regelingen. 
Daarnaast onderzoekt de Stuurgroep technische oplo::;singen in de 
vorm van verwerkingsmogelijkheden voor drij fmcst, ondt·L· andere de 
verwerking tot biogas. 
De provinciale verordering mestoverschotten zal onder ander de 
volgende elementen moeten regelen (6): 

Een verbodsbepaling tot het in of op de bodem brengen van 
bepaalde organische meststoffen boven een aan te geven hoeveel
heid per ha. (Maatstaf). 
Zodanige regelingen, dat inzicht ontstaat in de hoeveelheid 
organische mest die per in aanmer king komen bedrijf worden 
geproduceerd, uitgaande boven de hoeveelheid die ingevolge de 
maatstaf kan worden afgezet op gronden die dat bedrijf zelf in 
exploitatie heeft (mestoverschot per bedrijf). 
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Zodanige regelingen dat een . doelmatige afvoer en afzet van de 
mestoverschotten per bedrijf verzekerd is. 
Regelingen inzake de financiering van afvoer én afzet. 
Regelingen inzake toezicht en controle. 

1.3. Oplossing van de Mestproblematiek 
De landelijke aanpak van de mestoverschotten krijgt in de toekomst 
gestalte door de (ontwerp) Wet Bodembescherming en de (ontwerp) 
Meststoffenwet. Beide wetten zijn echter kaderwetten, wat betekent 
dat de nadere invulling moet geschieden door middel van AMVB' s. 
Eerst wanneer ook deze AMVB's gereed zijn, zullen de wetten opera
tioneel zijn. Eerst dan zal daadwerkelijk een bijdrage geleverd 
worden aan de oplossing van de problematiek. Hoewel de genoemde 
IMP's een duidelijk beleid inzake de overschottenproblematiek 
uitdragen is dit tot nu toe niet meer dan een aanzet tot een 
concrete aanpak. 
Op landelijk niveau heeft de daadwerkelijke aanvang van de aanpak 
van de problematiek het meest duidelijk gestalte gekregen door het 
inwerkingtreden van de Interimwet beperking varkens- en pluimvee
houderijen. Vestiging van nieuwe bedrijven en uitbreiding van be
staande bedrijven wordt door deze wet (voorlopig) verboden. De 
groei van de omvang van de problematiek wordt op deze wijze tegen
gegaan. 
Op provinciaal niveau zijn de hoofdlijnen voor een provinciale 
verordening reeds gereed. Het streven is de verordening per 1 
januari 1986 operationeel te hebben. Voor een globale indruk van de 
te verwachten verordening wordt hierbij verwezen naar bijlage 3~ 

Op relatief korte termijn kan op provinciaal niveau de concrete 
aanpak van de overschottenproblematiek een aanvang nemen. Naast de 
genoemde, specifiek op de mestproblematiek gerichte wetgeving kan 
volgens ons ook op een andere wijze een bijdrage aan de oplossing 
geleverd worden. Met behulp van het bestaande instrumentarium van 
met name de Hinderwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening is ·het 
mogelijk ten aanzien van de mestproblematiek actief beleid te 
voeren. Een optimaal gebruik van het voorhande zijnde instrumen
tarium en de politieke bereidheid tot aanpak van de problematiek 
zijn hierbij noodzakelijke voorwaarden. Indien aan deze voorwaarden 
voldaan wordt, kan er nu reeds daadwerkelijk aan de oplossing van 
de problematiek gewerkt worden. · 

1.4. Tenslotte 
De hiervoor gemaakte indeling - signalering en erkenning van de 
problematiek, de beleidsformulering en oplossing - komt overeen met 
die van Minister Winsemius van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde
ning en Milieubeheer in zijn 'levenscyclus milieu'. Dit is een 
vereenvoudigd denkmodel dat weergeeft welke fasen een beleidsvraag
stuk in praktijk doorloopt. Ook voor de beschrijving van de mest
problematiek blijkt dit model hanteerbaar (7). 
De laatste fase, de beheerfase, is hier echter nog niet relevant 
gezien het stadium waarin dit milieuvraagstuk zich bevindt. Deze 
laatste fase breekt aan wanneer de beoogde verbetering in milieu
kwaliteit is benaderd en het onder controle houden van het probleem 
centraal staat. Het mag duidelijk zijn dat het zover nog niet is 
met betrekking tot de mestovèrschottenproblematiek. Op dit moment 
zal de meeste aandacht uitgaan naar het uitvoeren van de beleida
programma's om tot een daadwerkelijke oplossing van het probleem te 
komen. Het handhavingsaspeet is in deze fase van het grootste be-
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lang. Geelhoed benadrukt de essentiële betekenis van dit aspect in 
zijn eindrapport dat in het kader van de deregulering tot stand 
kwam. Hij wijst er op dat handhaving en controle van diverse wetten 
slechts mogelijk zal zijn wanneer hiermee bij het ontwerpen en 
vaststellen van de overheidsregelingen reeds rekening gehouden 
wordt (8). 
Illustratief voor de betekenis van handhaafbaarbeid is de Gelderse 
provinciale verordening bodembescherming. Deze verordening stelt 
weliswaar een norm met betrekking tot het op of in de bodem brengen 
van mest, doch deze norm is zo vaag dat het onmogelijk blijkt om 
haar in de praktijk af te dwingen. 

In het hierna volgende zullen verschillende aspecten belicht worden 
die van belang zijn voor de aanpak van de mestoverschottenproblema
tiek. 
Ten eerste zal in hoofdstuk 2 het belang van de (ontwerp) Wet 
Bodembescherming voor deze problematiek bezien worden. Hetzelfde 
geldt voor de (ontwerp) Meststoffenwet, welke in hoofdstuk 3 aan de 
orde zal worden gesteld. In hoofdstuk 4 zullen diverse aspecten van 
de mogelijke provinciale verordening onder de loep genomen worden. 
Uitgangspunt voor de keuze van deze aspecten waren de juridische 
vragen die de projectgroep aan ons heeft voorgelegd (9). 
Aan de orde gesteld zullen worden achtereenvolgens de volgende 
juridische punten met betrekking tot de verordering: de provinciale 
privacy, een mogelijke mestheffing, het provinciaal bestuur door 
particulieren en overgangsrechtelijke aspecten van de verordening. 
Het overgangsrecht zal onder andere het kader vormen van waaruit 
een leveringsplicht en de normstelling bekeken worden. In dit kader 
zal bovendien de Interimwet geplaatst worden en zal gepoogd worden 
een uitspraak te doen over de omstreden stelling dat het verbod dat 
deze wet stelt terugwerkende kracht heeft. 
Hoofdstuk 5 en 6 zullen respectievelijk de Hinderwet en de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening aan de orde stellen. Het belang van deze 
bestaande wetten voor de problematiek zal nader bekeken worden. 
Tenslotte geeft hoofdstuk 7 een samenvatting van de belangrijkste 
punten die aan de orde gesteld zijn in de voorgaande hoofdstukken. 
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Noten 

1. Naar een beleidsplan milieuhygiëne voor de provincie Noord
Brabant, maart 1983, blz. 123. 

2. Een visie op de mestproblematiek in Noord-Brabant van de biolo
giewinkel in Utrecht, juni 1984, blz. 3. Opgemerkt moet worden 
dat dit productiesysteem ethisch gezien de nodige vragen op
roept met betrekking tot het welzijn van het dier. 

3. Staatje aktieprogramma mestdistributie van de Stuurgroep Mest
problematiek, blz. 4, 5-1-1985. 

label 1: Ontwikkeling van het aantal dieren en bedrijven in Noord
Brabant, 1960 - 1984. 

diersoort 1960 1970 1980 1984 index 
(1960 = 100) 

melkkoeien 197.000 270.000 370.000 420.000 214 
varkens 670.000 1.700.000 3.615.000 4.271.000 638 
pluimvee 9.100.000 15.100.000 24.100.000 25.359.000 279 
slachtkalveren 12.000 91.000 DB.OOO 144.000 1.202 

bedr. met 
melkkoeien 29.000 19.000 9.300 8.000 30 
bedr. met 
varkens 30.000 17.000 10.000 9.000 30 
bedr. met 
pluimvee 36.000 6.000 1. 700 1.300 4 
bedr. met 
slachtkalveren * 946 554 535 54 (1970=10 0) 

* = niet bekend. 

4. Zie noot 1. 
5. Mestoverschotten in Nederland. Verspreiding als oplossing, ESB 

6-2-1985, Drs. W.J.M. Heijman, blz. 135. 
6. Zie advies provinciale verordening van de Stuurgroep Mestproble

matiek, blz. 4, 5-1-1985. 

I 
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7. Uit: IMP-Milieubeheer 1984-1988, T.K. 1984/1985, 18ó02, nrs. 1-2. 

Figuur 2.2 .b . Omvang beleidsinspanningen op rijksniveau tijdens de belaidscyclus 
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8. Tweede Kamer, 1984/1984, 17931, nr. 9, blz. 81. 
9. Voor een overzicht zie bijlage 4. 
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Hoofdstuk 2. De Ontwerp Wet Bodembescherming 

2.1. Inleiding 
Op 16 december 1980 is de ontwerp Wet Bodembescherming door de 
toenmalige minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne aan de 
Tweede Kamer aangeboden (1). Op dit moment bevindt de ontwerp- wet 
zich daar nog steeds ter behandeling. Aan het onwerp Wet Bodem
bescherming is het voorontwerp van Wet inzake de Bodemverontrei
niging voorafgegaan. Dit voorontwerp behelsde een regeling ter 
bescherming van de bodem en het grondwater en daarnaast een rege
ling ter verwijdering van afvalstoffen (2). 
In het kader van de Urgentienota Milieuhygiëne is toen vervolgens 
besloten tot een afzonderlijke regeling voor afvalstoffen (3). Dit 
heeft in 1976 geresulteerd in de totstandkoming van de Wet Che
mische Afvalstoffen en in 1977 in de totstandkoming van de Afval-
stoffenwet. 
De complexiteit van de te regelen materie en de totstandkoming van 
genoemde twee wetten hebben de totstandkoming van de (ontwerp) Wet 
Bodembescherming vertraagd. Wel is als gevolg van de recente 
gevallen van ernstige bodemverontreiniging de Interimwet Bodem
sanering met voorrang in het parlement behandeld en in 1983 in 
werking getreden. Het is de bedoeling dat de Wet Bodembescherming 
in de toekomst ook deze materie gaat regeleü (4). 
De toekomstige Wet Bodembescherming zal ter bescherming van de 
bodem (en het grondwater) systematisch en effektief mogelijke 
nadelige beïnvloeding moeten voorkomen of beperken. Daarnaast zal 
de regeling reeds aanwezige vormen van milieubelasting ongedaan 
moeten maken of beperken. De (ontwerp) Wet Bodembescherming beoogt 
een voor het gehele land geldend algemeen niveau van bodembescher
ming tot stand te brengen. 
Overeenkomstig de motie de Boois maakt de toekomstige wet het 
mogelijk in beginsel alle bodembedreigende handelingen te toetsen 
· (5). De uitvoering van de wet echter zal beperkt blijven tot 
onderwerpen, waarvan de noodzaak tot regeling evident is en waar
voor bestaande regelingen in onvoldoende mate uitkomst bieden (6). 
Uitgangspunt voor een preventief bodembeschermingsbeleid is de 
ecologische functie van het milieu. Dit is de mogelijkheid van het 
milieu regulerend en stabiliserend op te treden. Het milieu kan om
schreven worden als 'de samehang van biotische (levende) en a-bio
tische (niet-levende) elementen in de biosfeer (bodem, water, 
lucht). De biotische en a-biotische elementen zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden en staan in een voortdurende wisselwerking met 
elkaar. De verspreiding van met name a-biotische elementen is niet 
aan één compartiment van de biosfeer gebonden: al naar gelang de 
aard van het element kan een min of meer snellere uitwisseling in 
de bode~, het water en de lucht plaatsvinden (7). De milieufuncties 
zijn de verschillende bestemmingen (mogelijkheden om resultaten te 
leveren) van het milieu. De functies van het milieu zijn moeilijk 
te scheiden maar kunnen voor een beter begrip wel onderscheiden 
worden. Zo zijn er de ecologische functie, de informatiefunctie, de 
productiefunctie en de draagfunctie. Voor een overzicht van de 
verschillende functies en voor een nadere verduidelijking van de 
betekenis van de functies wordt hierbij verwezen naar bijlage 5. 

De toekomstige Wet Bodembescherming zal als gezegd haar aandacht 
primair richten op de ecologische functie van bodem en grondwater. 
De onomkeerbaarheid en de onherstelbaarheid van de meeste ingrepen 
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dwingen tot deze opstelling. Verontreinigingen en aantastingen zijn 
vanwege de hoge kosten en de beperkte technische mogelijkheden vaak 
niet meer ongedaan te maken (8). Toch zal de Wet Bodembescherming 
niet de eerste wet zijn die een bodembeschermingsbeleid zal gaan 
voeren. Nog afgezien van de Interimwet Bodemsanering bieden diverse 
andere huidige regelingen de mogelijkheid beleid ten aanzien van de 
bescherming van de bodem te voeren. 

De Wet op de Ruimtelijke Ordening bijvoorbeeld is de basis voor de 
gemeentelijke bestemmingsplannen. In deze plannen, die verplicht 
voor het buitengebied gelden, wordt de bestemming van de bodem 
vastgelegd. Door middel van het aanlegvergunningstelsel en door de 
gebruiksvoorschriften kan de bestemming beschermd worden. Daar de 
bestemming van de bodem samenhangt met de functie van de bodem op 
een bepaald moment, is het instrumentarium van de ruimtelijke 
ordening voor de bewaking van de kwaliteit van de bodem, voorzover 
van belang voor die functie, van grote betekenis (9). 
Door de Natuurbeschermingswet wordt de bodem als drager van natuur
schoon gediend. Handelingen die schadelijk zijn voor het natuur
schoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van een natuur
monument zijn aan een vergunning gebonden. 
De Ontgrondingenwet, de Afvalstoffenwet en de Wet Chemische Af
valstoffen kennen een vergunningen- of ontheffingenstelsel voor 
bodembedreigende activiteiten die bij of krachtens die wetten nader 
omschreven zijn. 
De Hinderwet dient de bodembescherming voor zover het betreft het 
voorkomen en beperken van verontreinigingen door inrichtingen. 
Sinds 1981 kan er rekening gehouden worden met landschappelijke, 
natuurwetenschappelijke en ecologische waarden en met indirecte en 
cumulatieve effecten van bedrijfsmatige activiteiten. Ook andere 
wetten als de Bestrijdingsmiddelenwet en de Grondwaterwet kunnen 
een rol bij de (indirecte) bescherming van de bodem spelen. Daar
naast maken diverse provinciale verordeningen ter bescherming van 
landschap, bodem en grondwater dit mogelijk. Belangrijk zijn ook de 
beheersovereenkomsten om natuur en landschapsbehoud en agrarische 
bedrijfsvoering beter op elkaar af te stemmen (10). Tenslotte moet 
hierover opgemerkt worden dat bij een optimaal gebruik van de 
diverse instrumenten die genoemde wetten aanreiken een actief 
bodembeschermingsbeleid gevoerd zou kunnen worden, dat wil zeggen, 
meer nog dan nu het geval is. 
Als laatste moet nog vermeld worden dat internationaal ook al 
geruime tijd aandacht bestaat voor de bescherming van bodem en 
grondwater. Twee richtlijnen uit 1976 en 1979 kwamen in EG-verband 
tot stand ter bescherming van het aquatisch milieu en respectieve
lijk het grondwater tegen verontreinigingen door lozing van be-
paalde stoffen (11). 

2.2. De (ontwerp) Wet Bodembescherming en de mestproblematiek 
De toekomstige Wet Bodembescherming en de nieuwe Meststoffenwet 
zullen beide het kader vormen voor de aanpak van de problematiek 
van de mestoverschotten. Door het overmatig bemesten wordt de bodem 
en ook het grondwater direct bedreigd. Een overmaat van nitraat in 
de bodem bedreigt de agrarische productiefunctie van de bodem. Het 
land wordt namelijk minder geschikt voor het telen van bepaalde 
gewassen. Ook leidt het overmatig gebruik van stikstof door middel 
van uitspoeling tot te hoge concentraties nitraat in het grond
water. Dit komt dan weer in het drinkwater terecht. Fosfaatver
zadiging, door overmatig bemesten, leidt tot eutrofiëring van het 
milieu en verstoort daarmee het natuurlijke evenwicht. Onder andere 
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neemt de zelfreinigende werking van het oppervlaktewater hierdoor 
af. Daarnaast zijn kopervergiftiging (afkomstig van het veevoer) en 
verzuring (door ammoniakemissie) van de bodem ernstige gevolgen van 
het overmatig bemesten. 

De ontwerpwet Bodembescherming geeft een basis voor het stellen van 
gebruiksregels ten aanzien van het op of in de bodem brengen van 
meststoffen. Ook vormt deze ontwerpwet de grondslag voor het 
stellen van een kwaliteitsnorm. Deze norm zal de grens moeten 
aangeven met betrekking tot de toegelaten hoeveelheid organische 
mest per ha. Op basis van deze wet krijgen de provincies de bevoegd
heid toebedeeld om, in gevallen waarin een verdergaande bescherming 
nodig is dan het algemeen beschermingsniveau, beschermingsgebieden 
aan te wijzen. 
Ten gevolge van de maatregelen die op basis van de ontwerpwet 
gesteld zullen worden, zullen met name in gebieden als de provincie 
Noord-Brabant, waar de intensieve veehouderij geconcentreerd 
aanwezig is, vele bedrijven met hoeveelheden mest geconfronteerd 
worden die ze elders dan op eigen land moeten afzetten. De toekom
stige Meststoffenwet geeft in dat kader regels in het belang van 
een doelmatige afvoer en afzet van mestoverschotten. De landbouw
sector wordt door de twee toekomstige wetten als vervuiler sterk 
aan banden gelegd. Anderzijds is dezelfde sector ook gebaat bij een 
verantwoord bodembeschermingsbeleid. Het agrarisch productiever
mogen wordt zo namelijk gewaarborgd en de gezondheid van het vee is 
ook een niet te verwaarlozen belang. De (ontwerp) Wet Bodembescher
ming en de (ontwerp) Meststoffenwet zullen bij AMVB nader uitge
werkt moeten worden, willen Zl.J in de toekomst de overschotten
problematiek concreet kunnen aanpakken. Echter ook nu al is het 
mogelijk met behulp van het aanwezige wettelijke instrumentarium 
beleid ten aanzien van de intensieve veehouderijen en de over
schotten te voeren. Op 10 januari 1985 is de Interimwet beperking 
varkens- en pluimveehouderijen in werking getreden. Deze wet 
verbiedt het inwerking hebben van een nieuw gevestigd of uitgebreid 
bedrijf na de dag van indienen van het wetsvoorstel. 

~aarnaast biedt het instrumentarium van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening de mogelijkheid beleid te voeren inzake deze materie. Het 
streekplan en vooral het bestemmingsplan zijn hier van belang. In 
een later hoofdstuk zal dit nader uitgewerkt worden. Ook de Hinder
wet biedt de nodige mogelijkheden. De bedrij fsmatige uitoefening 
van de intensieve veehouderij zal aan de eisen van de Hinderwet 
moeten voldoen. Vooral het nieuwe criterium dat de Hinderwet in 
1981 heeft opgenomen, te weten de inpasbaarbeid van het bedrijf in 
het omringende milieu en het cumulatieve effect van meerdere 
bedrijven tesamen, als ook de toekomstige ontwikkelingen en de 
indirecte gevolgen die een bedrijf met zich meebrengt, vormen 
duidelijke aanknopingspunten voor een actief beleid ten aanzien van 
de overschottenproblematiek. Ook dit zal nog nader in dit rapport 
aan de orde gesteld worden. 
Ook is er de mogelijkheid om de samenstelling van mest gunstig te 
beïnvloeden door wijziging van de veevoedersamenstelling. Vooral 
het terugdringen van kopertoevoegingen aan varkensvoer en het 
verlagen van het cadmiumgehalte in voederfosfaten is van belang 
(12). Op 30 november 1983 is de EG-richtlijn van 1973 voor de 
maximale toevoeging van koper aan varkensvoer verscherpt. Met 
ingang van 1 september 1984 is deze nieuwe richtlijn verwerkt in de 
Verordening Diervoeder van het Productschap van Veevoeders~ 
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Ten aanzien van het cadmiumgehalte kan gesteld worden dat reeds 
jaren een aantal veevoederfabrikanten vrijwillig voederfosfaten met 
een laag cadmiumgehalte verwe~kt. Dit zal volgens de minister van 
Landbouw en Visserij voor alle mengvoederfabrikanten moeten gaan 
gelden. Per 1 januari 1985 geldt reeds een nieuwe richtwaarde voor 
cadmium in voederfosfaten en in mengvoeders (13). Dan zijn er 
voorts nog diverse andere wetten als onder andere de natuurbescher
mingswet en verschillende provinciale verordeningen die een moge
lijkheid bieden beleid ten aanzien van de intensieve veehouderijen 
te voeren. Voor al deze genoemde wettelijke regelingen geldt 
wederom dat de voorwaarde voor een gericht beleid het optimaal 
gebruik van het voorbande zijnde instrumentarium is. 

In de volgende paragrafen zal de ontwerp Wet Bodembescherming met 
betrekking tot haar inhoud nader aan de orde gesteld worden. De 
betekenis van deze wet voor de aanpak van de overschottenproblema
tiek zal steeds benadrukt worden. 

2.3. Gebruiksregelen 
Zoals gezegd beoogt de ontwerpwet een voor het gehele land geldend 
algemeen niveau van bodembescherming tot stand te brengen. Dit 
algemene beschermingsniveau zal gerealiseerd worden door de moge
lijkheid om bij Algemene Maatregelen van Bestuur regels te stellen 
voor activiteiten die de kwaliteit van de bodem kunnen aantasten. 
De ontwerpwet onderscheid zes categorieën van dergelijke activi
teiten. Ze zijn vervat in de artikelen 8 tot en met 13 van het 
ontwerp. Naar aanleiding van DROM-conclusie 97 zijn deze catego
rieën handelingen nader geconcretiseerd (14). 
Hieronder volgt een overzicht zonder dat de nadere concretisering 
wordt aangegeven: 
1. Handelingen waarbij stoffen op of in de bodem worden gebracht om 

ze daar te laten. 
2. Handelingen waarbij stoffen aan de bodem worden toegevoegd met 

als doel de structuur of de kwaliteit van de bodem te bernvloe
den. 

3. Het uitvoeren van werken op of in de bodem waarbij mechanische 
ingrepen worden verricht of stoffen worden toegepast die de 
bodem kunnen verontreinigen of aantasten. 

4. Handelingen waarbij stoffen op of in de bodem worden getranspor
teerd. 

5. Handelingen waarbij als nevengevolg stoffen die de bodem kunnen 
verontreinigen of aantasten, op of in de bodem geraken. 

6. Handelingen die erosie, verdichting of verzilting van de bodem 
tot gevolg hebben. 

Categorie 2 zoals neergelegd in artikel 9 van het wetsontwerp is 
naar aanleiding van genoemde DROM-conclusie nader geconcretiseerd. 
Het tweede lid van artikel 9 dat daartoe werd toegevoegd, bepaalt 
onder b: het op of in de bodem brengen van meststoffen. Dit arikel 
9, tweede lid onder b, biedt de basis om in de toekomst gebruiks
regelen te stellen bij AMVB met betrekking tot het bemesten van de 
bodem. In de Memorie van Antwoord op het wetsontwerp wordt verwezen 
naar het Voorlopig Indicatief Meerjaren Programma (V-IMP) Bodem 
voor een prioriteitenlij st van de te regelen onderwerpen door de 
AMVB's (15). Het V-IMP Bodem 1984-1988 zegt vervolgens een emissie
beperking na te streven ten einde de belasting van de bodem met 
nitraat en fosfaat te verminderen. Daartoe zal het hernestingsregime 
moeten verbeteren (16). Het ligt dan ook in de lijn van de verwach-
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ting dat er een AMVB zal komen die het of in de bodem brengen van 
organische mest gaat regelen. De recent ingevoerde Interimwet 
beperking varkens- en pluimveehouderijen ondersteunt deze ver
wachting, daar zij uiting geeft aan het serieus nemen van de 
problematiek. 

2.4. Normen en instrumenten 
Bij de bij AMVB te stellen regels op grond van de artikelen 8 tot 
en met 13 kunnen de normen en instrumenten worden gehanteerd die de 
artikelen 14 en 15 aangeven. Hieronder volgt een opsomming van die 
normen en instrumenten. Opgemerkt moet worden dat deze opsomming 
net als die in de artikelen 8 tot en met 13 niet limitatief is. Zo 
kan er in de toekomst flexibel ingespeeld worden op nieuwe ontwik
kelingen. 
1. Producteisen voor stoffen of voorwerpen, die in het kader van de 

werkzaamheden worden gebruikt, waaronder een individuele goed
keuring of typekeuring van voorwerpen, waarin stoffen worden 
opgeslagen of vervoerd. 

2. Voorschriften voor de wijze waarop, de omstandigheden waaronder 
en de plaats waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. 

3. Verplicht voorafgaand onderzoek om aan te tonen dat geen of 
beperkte bodemverontreiniging zal optreden. 

4. Een meldingsplicht. 
5. Een algeheel verbod, en verder 
6. Verplichte meting, registratie of controle. 
7. De verplichting om de bodem na afloop van de werkzaamheden weer 

in een bepaalde toestand te brengen en 
8. De verplichting te voldoen aan nadere eisen (17). 
Hoe deze instrumenten bij de oplossing van mestproblematiek aan~ 

gewend zullen worden is nu nog moeilijk in te schatten. Het is 
voorstelbaar dat in zeer ernstige gevallen van bodemverontreiniging 
een algeheel verbod tot het op of in de bodem brengen van dierlijke 
mest afgevaardigd zal worden. De Memorie van Toelichting stelt 
echter dat dit middel spaarzaam zal worden gehanteerd (18). Het is 
eerder denkbaar dat er regels gesteld worden die de wijze waaróp, 
de omstandigheden waaronder en de plaats waar mest op of in de 
bodem gebracht mag worden, aangeven. Het in een bepaald seizoen 
uitrijden van mest, of het uitrijden bij een bepaalde weersgesteld
heid (als vorst) zou bijvoorbeeld niet toegelaten kunnen worden. 
Tenslotte moet nog worden vermeld de mogelijkheid van artikel 16. 
Dit artikel schept de mogelijkheid om de regels die gesteld worden 
bij Algemene Maatregel van Bestuur op basis van de artikelen 8 tot 
en met 13 slechts te laten gelden in een nader aangegeven gebied. 
Op grond van dit artikel wordt het mogelijk in bepaalde delen van 
Nederland, waar grote concentraties van intensieve veehouderijen 
aanwezig zijn, een toegespitst bodembeschermingsbeleid te voeren. 

2.5. Kwaliteitsdoelstelling 
Artikel 17 van het wetsontwerp vormt de grondslag voor het bij AMVB 
aangeven van kwaliteitsdoelstellingen. Deze kwaliteitsdoelstellin
gen kunnen betrekking hebben op het grondgebied van heel Nederland 
of op bepaalde delen daarvan. Onder kwaliteitsdoelstellingen worden 
zowel (kwaliteits-)normen ten aanzien van de toegelaten hoeveelheid 
van een verontreinigde stof in de bodem verstaan, alsmede eisen in 
verband met de aantasting van de bodem. Bij de uitvoering van deze 
wet, maar ook b i j de uitvoering van andere wetten zullen de kwali
teitsdoelstellingen iri acht genomen moeten worden. Dat laatste is 
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het resultaat van DROM-conclusie 96, welke conclusie de werkings
sfeer van artikel 17 verruimd wilde zien (19). De ontwerpwet regelt 
zelf materieel niets ten aanzien van de kwaliteitsdoelstellingen. 
De feitelijke uitwerking geschieden door de AMVB's. Dit betekent 
dat er in de toekomst flexibel op nieuwe ontwikkelingen ingespeeld 
kan worden. Ten aanzien van de mestproblematiek kan er op basis van 
artikel 17 van de toekomstige Wet Bodembescherming een per gebied 
toegespitst beleid gevoerd worden. Het artikel vormt de basis voor 
de bij AMVB te ontwikkelen norm voor de hoeveelheid organische mest 
die op of in de bodem gebracht mag worden. Het V-IMP geeft aan dat 
het van belang is dat er bij AMVB ook inderdaad een kwaliteitsnorm 
gesteld zal worden. Het spreekt van een norm voor het nitraat- en 
fosfaatgehalte van het bovenste grondwater, om op onder andere deze 
wijze de vervuiling ten gevolge van de overschotten tegen te gaan 
(20). 
In dit kader is het interessant welke kwaliteitsnorm uiteindelijk 
gesteld zal worden. De minister van VROM en de minister van L&V 
moeten hierover namelijk samen overeenstemming bereiken. Bekend is 
dat de eisen die vanuit de landbouwbedrijfsvoering worden gesteld 
geheel andere zijn dan de eisen die een ecologische bescherming van 
de bodem noodzakelijk maakt. Het feit dat de werkingssfeer verruimd 
is van artikel 17 tot ook andere wetten, betekent dat de kwaliteits
norm die voor het op of in de bodem brengen van organische mest zal 
gaan gelden, door zal gaan werken in bijvoorbeeld de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening en in de Hinderwet. Daardoor wordt het voeren 
van een bodembeschermingsbeleid op basis van deze wetten bevorderd. 
Ook nu al is het mogelijk op grond van deze wetten beleid ten 
aanzien van de intensieve veehouderijen te voeren. Tot slot moet 
hier nog opgemerkt worden dat met behulp van de Verordening Vee
voeder 1975 van Productschap van Veevoeders een kwaliteitsnorm ten 
aanzien van het veevoer gesteld kan worden welke indirect zijn 
doorwerking heeft op de bescherming van de bodem. 

2.6. Samenloop en overgangsrecht 
Regels gesteld bij AMVB op grond van de Wet Bodembescherming sluit 
samenloop met regelgeving bij of krachtens wetgeving op andere 
terreinen niet uit. De normale regels van samenloop zijn in dat 
geval van toepassing. 
In principe moet degene die activiteiten uitvoert die bestreken 
worden zowel door regels krachtens de Wet Bodembescherming als door 
regels bij of krachtens andere wetten, aan beide voldoen. Dit geldt 
met name voor verschillende voorschriften die naast elkaar staan. 
Gaat het om voorschriften die elkaar geheel of gedeeltelijk over
lappen, omdat zij eenzelfde soort eis omvatten, dan zal het voldoen 
aan de meest ver strekkende norm betekenen dat aan beide voor
schriften wordt voldaan. 
Wanneer er nu voorschriften naast elkaar bestaan of elkaar geheel 
of gedeeltelijk overlappen en deze voorschriften bovendien met 
elkaar in strijd zijn gelden de volgende regels. 
De hogere regeling gaat in dat geval vóór de lagere regeling. 
Wanneer twee lagere voorschriften met elkaar conflicteren is de 
procedure van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne van toe-
passing, te weten artikel 6 van deze wet. De l agere vergunning of 
ontheffing kan dan eerst na een uitgebreide inspraakregeling en 
brede advisering wel of niet verleend worden. 
Strijd tussen bepalingen van AMVB's op grond van de toekomstige Wet 
Bodembescherming en die op grond van andere wetten moet worden 
voorkomen op het moment dat de maatregel wordt opgesteld. De 
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ontwerpwet heeft nogal wat waarborgen ingebouwd om dit ook inder
daad te kunnen voorkomen (onder andere interdepartementaal over
leg). In geval er toch onderlinge strijd blijkt te zijn zal de 
rechter moeten beslissen (21). 
De overgangsregels in de ontwerp Wet Bodembescherming geven uit
drukkelijk de verhouding met andere wetten aan. Lagere overheden 
behouden de bevoegdheid aanvullende regelingen te maken. Er wordt 
afgeweken van de artikelen 81 Provinciewet en 194 van de Ge
meentewet en artikel 3 Keurenwet in artikel 79, tweede lid. De 
verordeningen van de verschillende overheden blijven, behoudens in 
geval van strijd met de bij of krachtens deze wet gestelde voor
schriften, nog van kracht tot twee jaar na het inwerkingtreden van 
dit artikel. 
De toepassing van de artikelen 8 tot en met 13 is uitdrukkelijk 
uitgesloten voor gedragingen waar de wetten, genoemd in artikel 82, 
van toepassing op zijn. De kwaliteitsdoelstellingen gelden wel voor 
deze gedragingen. Gedragingen, beheerst door andere wetten als 
bijvoorbeeld de Afvalstoffenwet en de Hinderwet, worden net uit
drukkelijk onder het regiem van de ontwerp Wet Bodembescherming 
gebracht. 
Tot slot moet nog opgemerkt worden dat bij het opstellen van AMVB's 
op grond vari. de Wet Bodembescherming gebracht. Tot slot moet nog 
opgemerkt worden dat bij het opstellen van AMVB' s op grond van de 
Wet Bodembescherming het telkens noodzakelijk zal zijn, met name 
als het gaat om het stellen van regels die zich uitstrekken over 
activiteiten welke op grond van andere wetgeving al gereguleerd 
zijn, te bezien of en op welke wijze in overgangsrecht moet worden 
voorzien. Gezien de verscheidenheid aan onderwerpen waarop de 
regels betrekking kunnen hebben is het onmogelijk een uniforme 
overgangsregeling in de wet op te nemen (22) • Bovendien zal de 
uitvoering van de wet beperkt blijven tot onderwerpen waarvan de 
noodzaak tot regeling evident is en waarvoor bestaande regelingen 
geen of onvoldoende uitkoms t bieden. 

2.7. Het algemeen beschermingsniveau gedifferentieerd 
Het in het voorafgaande geschetste algemene beschermingsniveau kan 
nog nader gedifferentieerd worden. Met name voor de mestproblema
t i ek heeft dit . zijn betekenis. Afhankelijk van de soort mest 
(drijfmest of drogere mest), afhankelijk van het gebied (concen
traties van intensieve veehouderijen) en afhankelijk van de kwets
baarheid van de bodem ter plaatse (waterwingebieden) kan een op de 
behoefte afgestemd beleid gevoerd worden. Het algemeen bescher
mingsniveau kan op twee manieren gedifferentieerd worden. 
Op de eerste plaats bevat de wet voor een meer toegespitste re
gulering een systeem van vrijstellingen en ontheffingen. 
De vrij stelling van regels op grond van de AMVB' s betreffende 
activiteiten en kwaliteitsdoelstellingen wordt op rijksniveau door 
de minister van VROM, in overeenstemming met de minister van L & V, 
gegeven. Er kunnen vooTschriften worden verbonden aan de vrijstel
ling. Bij vrijstelling gaat het om categorieën van gevallen, het 
betreft een algemene ontheffing. 
De ontheffingsbevoegdheid betreft het concrete geval. In de AMVB's 
betreffende activiteiten zal deze bevoegdheid geregeld en aan het 
betreffende overheiöso~gaan opgedragen worden. 
Een ontheffing is een beschikking, waarop de Wet Algemene Bepa
lingen Milieuhygiëne van toepassing is (23). De wettelijke grond
slag voor de vrijstellings- en ontheffingsmogelijkheid wordt 
gevormd door de artikelen 28 tot en met 32 van het wetsontwerp. 
Op de tweede plaats is het mogelijk naar gebied te differentiëren. 
Dit kan gebeuren door middel van ~IJ's betreffende activiteiten 
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(artikel 16), door middel van AMVB's betreffende kwaliteitdoelstel
lingen (artikel 17) of door middel van door de provincies aan te 
wij zen bodem- en grondwaterbeschermingsgebieden (de artikelen 33 
tot en met 42). 

2.8. De provinciale taken op grond van de Wet Bodembescherming 
De meeste provincies kennen verordeningen welke strekken tot be
scherming van bodem en grondwater. In sommige provincies gaat het 
om verordeningen die het op of in de bodem brengen van afvalstoffen 
regelen, in andere provincies hebben de verordeningen met name be
trekking op de bescherming van waterwingebieden. Sommige provincies 
hebben daarnaast of uitsluitend een algemene regeling ter bescher
ming van bodem en grondwater. De provincie Gelderland heeft in haar 
Verordening Bodembescherming Gelderland zelfs een bepaling opge
nomen die het overmatig bemesten moet tegengaan. Deze bepaling is 
echter zo vaag, dat hij praktisch niet afgedwongen kan worden. 
Wanneer de ontwerp Wet Bodembescherming in werking zal treden, 
zullen de provinciale verordeningen zoals eerder gezegd, nog twee 
jaar van kracht blijven, in tegenstelling tot hetgeen artikel 81 
Provinciewet bepaalt. 
De toekomstige Wet Bodembescherming zal een voor het gehele land 
geldend algemeen niveau van bodembescherming tot stand moeten 
brengen. Naast de algemene taken op rijksniveau, die door middel 
van AMVB's geconcretiseerd zullen worden, krijgen de provincies in 
de toekomstige wet een aantal taken toegewezen met betrekking tot 
gebieden die een verdergaande bescherming dan het algemeen bescher
mingsniveau behoeven. Het gaat daarbij om gebieden of gedeelten 
daarvan die niet of nauwelijks aangetast zijn door menselijke 
activiteiten voor wat betreft de chemische, fysische en biologische 
eigenschappen. Om de bijzondere karakteristiek van deze gebieden te 
behouden voor zover deze bepaald wordt door de bijzonder bodem
eigenschappen, is het gewenst deze een verder gaande bescherming te 
geven dan welke door de landelijke bodembeschermingsregels worden 
gesteld (24). 
Gebieden die voor bepaalde vormen van landbouw gebruikt worden, 
verdienen onder andere bij zondere bescherming (de biodynamische 
landbouw met name) . Of gebieden die grenzen aan op grond van de 
Natuurbeschermingswet of anderszins aangewezen natuurgebied. Het 
V-IMP-Bodem 1984-1988 geeft aan dat in deze beschermingsgebieden in 
veel gevallen het gebruik van meststoffen aan een stringenter 
beleid gebonden moet worden dan in de algemene regels is vervat 
(25). 
Wederom moet er op gewezen worden dat ook met behulp van andere 
wetten die verdergaande bescherming gerealiseerd zou kunnen worden. 
De Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Beschikking beheersover
eenkomsten kunnen in dit verband genoemd worden. Het wetsontwerp 
onderscheidt achtereenvolgens door de provincies aan te wij zen 
bodembeschermingsgebieden en grondwaterbeschermingsgebieden die op 
grond van de Wet Bodembescherming een verdergaande bescherming 
zullen genieten. 

2.8.1. Bodembeschermingsgebieden 
Bij bodembeschermingsgebieden gaat het zoals gezegd om ge
bieden waarin de chemische, fysische en biologische eigen
schappen van de bodem niet of slechts in geringe mate hein
vloed worden door menselijke activiteiten. Intensieve vee
houderijen zullen in deze gebieden een fatale invloed kunnen 
uitoefenen. Mestoverschotten verstoren namelijk het natuur
lijke evenwicht in de bodem. 
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Provinciale Staten kunnen nu, om een verdergaande be
scherming te bieden, bij verordening regels stellen, geldend 
voor gebieden die daartoe bij streekplan zijn aangewezen. 
Aan de aanwij zing van dergelijke bodembeschermingsgebieden 
en de inhoud van de daarvoor geldende regels, zal een inten
tieprogramma van beleidsvoornemens en maattegelen ten 
grondslag moeten liggen, berustend op een daartoe ingesteld 
inventariserend onderzoek. 
De te nemen maatregelen met betrekking tot de potentiële 
bodembeschermingsgebieden, zoals opgenomen in het intentie
programma kunnen gericht zijn op het verplaatsen of beëin
digen van bepaalde, de eigenschappen van de bodem nadelig 
beïnvloedende activiteiten of op het niet doen verslechteren 
van de situatie. Ook kunnen er voorstellen door G.S. gedaan 
worden om bepaalde ruimtelijke voorzieningen te treffen, die 
geconcretiseerd zouden moeten worden in het streekplan. Het 
programma kan voorts een indicatie bevatten van de aan de 
uitvoering hiervan verbonden kosten. 
De regeling voor de aanwijzing van bodembeschermingsgebieden 
is ontleend aan de regeling voor de aanwijzing van stiltege
bieden op grond van de Geluidhinderwet. Bij de opzet van de 
regeling is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaan
de wettelijke procedures. Omdat bodembeschermingsgebieden 
ruimtelijk relevant geacht worden, is aansluiting bij de 
procedure op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van 
bijzonder belang. Artikel 35 van het wetsontwerp bepaalt dat 
Provinciale Staten bij de vaststelling of herziening van het 
streekplan rekening moeten houden met het intentieprogramma. 
Zo wordt het mogelijk gemaakt dat het belang, verbonden aan 
het instellen van bodembeschermingsgebieden, wordt afgewogen 
tegenover andere bij het ruimtegebruik betrokken belangen. 
Een afzonderlijke procedure met betrekking tot de vaststel
ling van het intentieprogramma in de Wet Bodembescherming 
wordt overbodig geacht, nu de procedures van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening het kader vormen hiervoor. Dit kader 
kent voldoende mogelijkheden tot inspraak, aldus de Memorie 
van Toelichting (26). Door de mogelijkheid van het aanwijzen 
van bodembeschermingsgebieden is het mogelijk een genuan
ceerd meststoffen-beleid te voeren in kwetsbare gebieden. 
Door de koppeling aan het streekplan wordt het belang van 
dit plan voor de mestoverschottenproblematiek nogmaals 
bevestigd. In een later hoofdstuk zal nader op het 
streekplan ingegaan worden. 
Het V-IMP-Bodem acht het van belang, dat provincies nu reeds 
activiteiten ontwikkelen inzake de bescherming van de bodem. 
Daarbij wordt gestimuleerd dat de provincies vooruitlopen op 
de inwerkingtreding van de (ontwerp) Wet Bodembescherming en 
anticiperen op de in die wet voorziene bepalingen inzake 
bodem- en ook grondwaterbeschermingsgebieden (27). De 
provincie Noord-Brabant zou met een Mestverordening aan
sluiten bij de intentie van het V-IMP-Bodem. Hoewel de 
mestproblematiek bijna in geheel Brabant speelt, zouden 
speciaal kwetsbare gebieden als bodembeschermingsgebied 
aangewezen kunnen worden. 

Tot slot moet nog vermeld worden dat in de oorspronkelijke 
tekst van het ontwerp van de Wet Bodembescherming een aantal 
gebieden, voor zover zij in het streekplan opgenomen zouden 
worden, en voor zover zij niet voor ~ouden komen op een 
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lijst van uitzonderingen als bedoeld in artikel 36, tweede 
lid, tevens als bodembeschermingsgebieden zouden gelden. 
Daarbij ging het om gebieden, die op grond van de Natuur
beschermingswet als beschermd monument of staatsmomument 
aangewezen zouden zijn en gebieden die op grond van plano
logische kernbeslissingen ten aanzien van het nationaal 
ruimtelijk beleid inzake natuur- en landschapsbehoud, vanuit 
dat oogpunt als waardevolle gebieden zouden zijn aangemerkt 
en waarvan de bodem bijzonder bescherming zou behoeven. De 
behoefte aan bijzondere bescherming zou door het structuur
schema aangegeven moeten worden. 
In de Tweede Nota van Wijziging is echter op grond van 
DROM-conclusie 100 artikel 36 vervallen. Dat betekent dat de 
gebieden zoals hiervoor aangegeven niet onder de bescherming 
van de toekomstige Wet Bodembescherming zullen vallen (28). 
De bestaande wettelijke regelingen kunnen de genoemde 
gebieden voldoende bescherming bieden. Vooral de Natuurbe
schermingswet is hiervoor het aangewezen kader. Omdat de 
Beschikking beheersovereenkomsten voldoende bescherming 
biedt door in aangewezen gebieden in het belang van natuur 
en landschapsbehoud de agrarische bedrijfsvoering hiermee in 
overeenstemming te brengen, heeft de Tweede Nota van Wijzi
ging hiertoe een bepaling opgenomen, te weten artikel 37, 
derde lid. De Wet Bodembescherming zal bij haar inwerking
treding slechts nog een aanvullende werking ten aanzien van 
genoemde gebieden hebben. Artikel 37, eerste lid is dienover
eenkomstig aangepast. 

2.8.2. Grondwaterbeschermingsgebieden 
Bij grondwaterbeschermingsgebieden gaat het om gebieden 
waarbij de bescherming van de kwaliteit van het grondwater 
in het geding is met het oog op de waterwinning (29). Voor 
grondwaterbeschermingsgebieden kent het wetsontwerp een 
beleidsplan waarin gebieden worden aangewezen die met het 
oog op de veiligstelling van de kwaliteit van het grondwater 
bescherming behoeven. Nadat het plan een bepaalde procedure 
heeft doorlopen, stellen Provinciale Staten vervolgens bij 
verordening regels vast in het belang van de bescherming van 
het grondwater in de beschermingsgebieden. Zoals eerder 
gezegd heeft het overmatig bemesten tot gevolg dat onder 
ander door uitspoeling van stikstof een te hoge concentratie 
nitraat in het grondwater, en daarmee in het drinkwater 
terecht komt. Daardoor wordt de volksgezondheid op korte 
termijn bedreigd. In dit kader is het van belang dat in 
waterwingebieden de bodem extra bescherming krijgt. Het 
aanwijzen van grondwaterbeschermingsgebieden kan daartoe een 
bijdrage leveren. Voor aanwijzing van grondwaterbeschermings
gebieden is aansluiting gezocht bij de Grondwaterwet (JO). 

Deze schrijft voor dat provinciale staten grondwaterplannen 
vaststellen. In aansluiting op deze kwantitatieve plannen 
moeten provinciale staten volgens het wetsontwerp plannen 
voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater 
opstellen. Kwantitatieve en kwalitatieve bescherming van het 
grondwater dienen aan elkaar gerelateerd en op elkaar 
afgestemd te worden. Daartoe biedt het wetsontwerp de 
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mogelijkheid in artikel 38. Het tweede lid van artikel 38 
bepaalt dat het beleidsplan wordt opgesteld in samenhang met 
het plan als bedoeld in artikel 8 van de Grondwaterwet. Het 
artikel sluit de mogelijkheid niet uit dat beide plannen 
worden samengesmolten tot één beleidsplan inzake het grond
waterbeheer. Om deze samensmelting te bevorderen is de 
procedure van totstandkoming van het plan, dat dient te 
worden vastgesteld op grond van artikel 38, identiek aan die 
van het plan als bedoeld in artikel 8 van de Grondwaterwet. 
In de toekomst beoogt de (ontwerp) Wet op de Waterhuishou
ding een samenhangend en doelmatig beleid en beheer te 
verschaffen met betrekking tot de waterhuishouding in haar 
geheel (31). Voor de opzet van het . voorgestelde planstelsel 
wordt verwezen naar bijlage 6. 
Het belang van de nota 'Meer dan de som der delen' voor de 
plannen op het gebied van de waterhuishouding zal in een 
aparte paragraaf besproken worden. 

Vervolgens zal er ten behoeve van het opstellen van het 
beleidsplan onderzoek verricht moeten worden. Het onderzoek 
dat verricht is in het kader van het intentieprogramma voor 
bodembeschermingsgebieden is ook in dit kader van belang. 
Het beleidsplan dient namelijk mede te berusten op de 
resultaten van dit onderzoek. 
In tegenstelling tot het intentieprogramma voor bodembe
schermingsgebieden is het beleidsplan inzake de kwalitatieve 
grondwaterbeheersing wat betreft zijn totstandkoming omgeven 
met waarborgen voor de burger op het punt van inspraak. 
Artikel 40 ontwerp Wet Bodembescherming vormt hiervoor de 
basis. Op grond van de artikelen 37 en 42 stellen provin
ciale staten een verordening ter bescherming van de bodem
respectievelijk de grondwaterbeschermingsgebieden. Het is 
daarbij echter niet uitgesloten dat de voor beide soorten 
gebieden vast te stellen regels in één provinciale veror
dening, op grond van zowel artikel 37 als artikel 42 van de 
ontwerpwet, worden opgenomen (32). 

2.8.3. Grondwaterbeschermingsgebieden en ruimtel i jke planning 
Het vaststellen van de grondwaterbeschermingsgebieden is van 
belang voor de ruimtelijke planning. Daaruit vloeien name
lijk een aantal bestemmingsbeperkingen voort. De afstemming 
van sector- en ruimtelijke planning krijgt gestalte door 
middel van structuurschema's. Het Structuurschema drink- en 
industriewatervoorziening van 1972 geeft globaal de werken 
aan, die in dè komende dertig jaren voor winningen en opslag 
van water ten behoeve van de openbare watervoorzieningen 
nodig zouden kunnen zijn. Een herziening van het Structuur
schema is in voorbereiding en zal leiden tot een meer 
gedetailleerde aanwijzing van benodigde werken voor de 
komende dertig jaren. Het zal tevens een indicatie bevatten 
van beschermingavoorzieningen die bij een bepaald werk 
behoren. Tot deze voorzieningen kunnen ook beschermings
gebieden gerekend worden. 
Het structuurschema vormt zowel een onderdeel van de sector
planning als van de ruimtelijke facetplanning. In het 
streekplan zal vanuit het ruimtelijk facet een integrale 
belangenafweging moeten plaatsvinden van de in het Structuur
schema genoemde voorzieningen. Een nadere concretisering 
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door de sector van het Structuurschema op landelijk niveau 
geschiedt in het kader van het ~iddellangeterruijnplan, welk 
een periode van tien jaar betreft. De wijziging van de 
Waterleidingwet zal de wettelijke basis gaan verschaffen aan 
het middellangetermijnplan voor de openbare watervoorziening 
(33). Zie hiervoor bijlage 7. Dit plan als sectorplan en het 
streekplan als ruimtelijk facetplan moeten beide goed op 
elkaar afgestemd wroden. Bij uit elkaar lopen van beide 
plannen zal één van beide aangepast moeten worden, zodat het 
geheel weer strookt met het Structuurschema. De aanwijzings
bevoegdheid van artikel 38 Wet op de Ruimtelijke Ordening 
kan in het uiterste geval door de minister gebruikt worden, 
om het streekplan in overeenstemming met het sectorplan te 
brengen. 
Het verdient de voorkeur de gebieden die als beschermings
gebied in het middellange-termijnplan zijn aangewezen en die 
op het ruimtelijk facetbeleid zijn afgestemd, in beginsel 
aan te geven in het plan van artikel 38 ontwerp Wet Bodem
bescherming. Voor de aangegeven gebieden zal de verordening 
krachtens artikel 42 Wet Bodembescherming gaan gelden (34). 
Tot slot moet nog opgemerkt worden dat de grondwaterbe
schermingsgebieden alsnog zullen moeten worden opgenomen in 
het streekplan en in de betreffende bestemmingsplannen, wil 
men voorkomen dat in deze gebieden planologische ontwikke
lingen de realisering van geplande werken in de weg zullen 
staan (35). 
Omgekeerd zullen naast de gebieden die worden ontleend aan 
het middellange-termijnplan, ook waterwingebieden die als 
zodanig in de vigerende streek- en bestemmingsplannen zijn 
opgenomen, in het beleidsplan van artikel 38 ontwerp-wet 
dienen te worden opgenomen. Eveneens geldt dit voor water
wingebieden die bij van kracht zijnde provinciale verorde
ningen zijn aangegeven (36). In de paragraaf over de nota 
'Meer dan de som der delen' zal tenslotte over de onderlinge 
afstemming van diverse gebieden en over dit onderwerp nog 
iets opgemerkt worden. 

2.8.4. 'Meer dan de som der delen' 
De nota 'Meer dan de som der delen' bevat voorstellen voor 
een vereenvoudiging en stroomlijning van het stelsel van 
plannen op het gebied van het milieubeleid (37). De nota is 
in dit kader van belang omdat zij een nationaal milieu
beleidsplan en een beleidsnota voor de waterhuishouding wil 
introduceren, die beide een richtinggevende functie voor 
toekomstige beslissingen zullen hebben. De verhouding 
milieubeleid enerzijds en anderzijds de wate rhuishouding, de 
drink- en industriewatervoorziening en de ruimtelijke 
ordening moet in het nieuwe planstelsel expliciet tot 
uitdrukking komen. 
Veel van de hier behandelde plannen zullen door het nieuwe 
planstelsel overgenomen worden. De juridische basis hiervoor 
zal worden gelegd in de Wet algemene bepalingen milieuhy
giëne. Deze wet zal uitgebreid worden met een speciaal 
hoofdstuk over planning. De wijziging van het planstelsel 
voor het milieubeleid zal geleidelijk doorgevoerd worden. Er 
wordt aan een overgangsperi~de van 4 tot 8 jaar gedacht. Op 
nationaal niveau zal voorzien worden i n een nationaal 
milieubeleidsplan en een uitvoeringsprogramma milieubeleid. 
Daarnaast komt ~r een verslag V<.> n de voertgang van de 
uitvoering van het m.il ::.eubeleidspl.J.n. 
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Het milieubeleidsplan en de uitvoeringsprogramma's kunnen de 
functies overnemen van de IMP' s, waaronder het IMP-Bodem, 
alsmede de functies die het waterkwaliteitsplan voor rijks
wateren vervult voor het milieubeleid. Op provinciaal niveau 
wordt voorzien in een provinciaal milieubeleidsplan en een 
uitvoeringsprogramma milieubeleid. Deze plannen kunnen de 
functies overnemen van het grondwaterbeschermingsplan en het 
intentieprogramma bodembeschermingsgebieden. Voorts worden 
de functies die het grondwaterplan en het waterkwallteits:.... 
plan voor de provinciale wateren vervullen voor het milieu
beleid overgenomen. 
Tevens beoogt het nieuwe planstelsel de lijn van de ontwerp 
Wet op de waterhuishouding door te trekken voor wat betreft 
de integratie van de diverse deelplannen voor de waterhuis
houding. Op nationaal niveau zal er een beleidsnota voor de 
waterhuishouding en een beleidsplan rijkswateren komen. Op 
provinciaal niveau een provinciaal waterhuishoudingsplan. De 
planfiguren uit de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater en 
de Grondwaterwet, worden voor zover zij een functie ver
vullen in het kader van de waterhuishouding, door de planfi
guren van de toekomstige Wet op de waterhuishouding overge
nomen. Voor een duidelijk overzicht wordt verwezen naar 
bijlage 8. 
Wat betreft het planstelsel voor de drink- en industrie
watervoorziening is er het voorstel om beleidsnota en 
structuurschema ineen te schuiven tot één nota drink- en 
industriewatervoorziening. Deze nota zal zich moeten richten 
op het nationael milieubeleidsplan en de beleidsnota voor de 
waterhuishouding. Hier komt de onderlinge afstemming tussen 
milieubeleid, waterhuishouding en ruimtelijke ordening 
duidelijk naar voren. 

Waar nu of in de nabije toekomst de genoemde deelplannen een 
bijdrage (zouden) kunnen leveren aan de oplossing van de 
mestoverschottenproblematiek, zal, wanneer het nieuwe plan
stelsel zoals voorgesteld gereed zal zijn, in de toekomst 
dit planstelsel taakstellend moeten zijn ten aanzien van 
genoemde problematiek. Gezien het stadium waarin de voor
stellen zich bevinden zal hier volstaan moeten worden met 
deze globale schets. Tot op dit moment zijn er namelijk nog 
geen specifieke wetsvoorstellen tot wijziging van be$taande 
wetten of wijzigingen voorgesteld in dit kader voor be
staande wetsontwerpen als de ontwerp Wet Bodembescherming 
bijvoorbeeld. 

De ontwerp Wet Bodembescherming is een raamwet. Het is de basis 
waarop de overheid kan ingrijpen in de vrijheid van eigendom van de 
intensieve veehoud~rijen, om zo de aanpak van de mestproblematiek 
langs de weg van de bodembescht!rming mogelijk te maken (38). De 
nadere invulling en uitwerking van de wet zal echter bij AMVB 
moeten geschieden. 
De verantwoordelijkheid voor de vormgeving van het bodembescher
mingsgebied ligt op de eerste plaats bij de minister van VROM. 
Daarnaast is aan de minister van L & V in het wetsontwerp een 
bijzondere positie toegekend. Deze minister is namelijk verant
woordelijk voor het behoud van natuur en landschap. Daarnaast is 
hij verantwoo~delijk voor de voedsel- en gewasproductie. Voor dat 
laatste is een vruchtbare en gezonde bodem van grote betekenis. De 
minister van 1 & V ondertekent daarom ook mede de (ontw~rp) Wet 
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Bodembescherming. Daarnaast zal deze minister, samen met de minis
ter van VROM, de voordracht doen van AMVB' s met betrekking tot 
handelingen, waarbij uit landbouwkundig oogpunt stoffen op of in de 
bodem worden gebracht. Tenslotte wordt de voordracht van AMVB's met 
betrekking tot handelingen die van invloed kunnen zijn op het 
agrarisch productievermogen van de bodem of die mede van belang 
zijn met het oog op de bescherming van natuur en landschap, door de 
minister van VROM in overeenstemming met de minister van L & V 
gedaan. De artikelen 70 en 71 van het wetsontwerp vormen hiervoor 
de basis. Ook zal het belang van de bescherming van de bodem in 
zijn totaliteit getoetst worden op de consequenties voor andere 
beleidsterreinen. In artikel 70 wordt de betrokkenheid van de 
verschillende ministers bij de uitvoering van de toekomstige Wet 
Bodembescherming op wetsniveau tot uitdrukking gebracht. Met be
trekking tot de mestproblematiek is het duidelijk dat de minister 
van L & V samen met de minister van VROM de verantwoordelijke auto
riteiten zullen zijn. Zowel wat betreft de AMVB's inzake artikel 9 
van het ontwerp als wat betreft de AMVB's op grond van artikel 17 
zullen ministers overeenstemming moeten bereiken over de uitvoe
ringsregels. 
Artikel 65 Wet Bodembescherming biedt vervolgens nog, met een 
verplicht op te stellen Indicatief Meerjaren Programma Bodem
bescherming, een waarborg voor een evenwichtige invulling van de 
algemene maatregelen van bestuur, die in het kader van de toekom
stige Wet Bodembescherming tot stand zullen worden gebracht. De be
paling is opgezet overeenkomstig de regeling van het Indicatief 
Meerjarenprogramma Geluidhinder in de Wet Geluidhinder. Artikel 65 
van het wetsontwerp maakt een planmatige aanpak van de bodembe
scherming mogelijk. Vooruitlopend op de inwerkingreding van de Wet 
Bodembescherming is overeenkomstig DROM-conclusie 95 het Voorlopig 
Indicatief Meerjaren Programma Bodem 1984-1988 uitgebracht (39). 
Bij de begroting voor 1985 is in het IMP-Milieu aangekondigd dat er 
voor de periode 1985-1989 in januari 1985 een vernieuwd IMP- Bodem 
uitgebracht zou worden. Tot op heden is dit echter nog niet ge
schied. 

Het V-IMP bevat zowel een visie op het op langere termijn te voeren 
beleid als het korte-termijnbeleid. In het kader van het korte
termijnbeleid worden voornemens gepresenteerd voor het interim
beleid bodembescherming, dat vooruitlopend op de inwerkingtreding 
van het wetsontwerp Bodembescherming zal worden gevoerd (40). 
Richtinggevend bij het interimbeleid is dat waar mogelijk zal 
worden aangesloten bij initiatieven op het terrein van de bodem
bescherming, met name de provinciale en gemeentelijke activiteiten 
ter zake. Doordat de wettelijke basis nog ontbreekt ü; dit lMP me er 
indicatief en signalerend dan andere IMP's. 
Het V-HiP meldt dat er naar een zo spoedig en volledig mogelijke 
inwerkingtreding van de Wet Bodembescherming wordt gestreefd (41). 
Vooruitlopend hierop zal gestimuleerd worden dat de provincies 
zullen anticiperen op de in de Wet Bodembescherming neergele.gde 
bepalingen omtrent hun taken. Met name zijn de activiteiten ter 
bescherming van bodem- en grondwaterbeschermingsgebieden van 
belang. 

Uit een evaluatie van gesprekken met de provincies ter voorberei
ding van het V-IMP kwam naar voren dat één van de huidige knel
punten de handhaving van de provinciale verordeningen is. Oorzaken 
hiervan zijn de geringe bekendheid en daarmee de geringe naleving 
van de provinciale verordeningen. Daarnaast s peelt de kwaliteit van 
de :<w;..-mste l liDg en de eenzijdige bewijslast bij de provincie een 
bel;~ ngr.i jke ::-ol . 
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De provincie Gelderland heeft bijvoorbeeld een norm gesteld voor 
het op of in de bodem brengen van meststoffen in haar verordening 
bodembescherming. Echter de norm is zo vaag dat hij praktisch niet 
bruikbaar is en daardoor niet afgedwongen kan worden. Daarnaast 
vormt het gebrek aan mankracht een belemmering voor een optimale 
controle. Tot slot gaat van het lage strafmaximum een geringe 
preventieve werking uit. Het IMP stelt dat wanneer eenmaal de Wet 
Bodembescherming het kader zal vormen voor de provinciale bescher
mingsverordeningen, deze verordeningen een grotere bekendheid 
zullen genieten. Een goede voorlichting wordt echter van groot 
belang geacht. Vervolgens zal een bijdrage in de personele kosten 
voor een deel tegemoet komen aan het gebrek aan mankracht. Tot 
slot zal het strafmaximum van de Wet Bodembescherming aanzienlijk 
hoger zijn en het sanctiestelsel van die wet zal de basis zijn 
voor deze verordeningen. Politiedwang zal het belangrijkse instru
ment worden ter handhaving van de bepalingen van deze wet waarbij 
de mogelijkheid bestaat tot het opleggen van een dwangsom in geval 
dat de overtreding voortduurt of wordt herhaald. Artikel 74a van 
de ontwerp WBB vormt hiervoor de basis. 
Het V-IMP Bodem geeft ook nog enkele beleidspunten met betrekking 
tot de sector landbouw. Teneinde de belasting van de bodem met 
nitraat en fosfaat te verminderen zal een emissiebeperking worden 
nagestreefd door een verbetering . van hernestingsregimes en een 
verder terugdringen van fosfaat als veevoederadditief, alsmede het 
stellen van kwaliteitsnormen voor het nitraat- en fosfaatgehalte 
van het bovenste grondwater. Ook een verdere verlaging van het 
kopergehalte in · varkensvoer zal worden nagestreefd. Naast deze 
kwalitatieve maatregelen zal een kwantitatieve beperking van het 
gebruik van meststoffen in met name overschotgebieden worden ge
stimuleerd door ondersteuning van de mestbanken en door gerichte 
voorlichting. Ook zullen op korte termijn technische voorstellen 
worden ontwikkeld voor de toepassing en verwerking van mestover
schotten. Tenslotte zal met betrekking tot de verzuring van de 
bodem, mede in verband met ammoniakernmissies uit de landbouw, een 
programma van onderzoek en maatregelen worden opgesteld. De 
meststoffenproblematiek wordt dus uitdrukkelijk erkend in het 
V-IMP en een aanzet tot een oplossing wordt in elk geval voor
gestaan. 

2.10. Nabeschouwing 
De toekomstige Wet Bodembescherming zal grenzen en voorwaarden 
stellen aan menselijke activiteiten ter voorkoming en beperking 
van nadelige beïnvloeding van de bodem. Onder andere het overnw
tige bemesten kan in het kader van deze wet aan banden gelegd 
worden. Er is echter al ter sprake gebracht dat de mestproble
matiek met behulp van diverse andere wetten ook te lijf gegaan kan 
worden. 
Het is van het grootste belang dat het wetsontwerp als uitgangs
punt de handhaving van de ecologische functie van de bodem gekozen 
heeft. Het voorkomen van onomkeerbare en onherstelbare ingrepen 
krijgt op deze wijze de prioriteit. 
Het feit dat de Wet Bodembescherming een raamwet is, betekent dat 
de daadwerkelijke uitvoeringsregels van het grootste belang zullen 
zijn voor de bescherming van de bodem. De Wet Bodembescherming is 
een instrumentele wet en bevat geen enkele materiële norm voor de 
burger. De wet richt zich primair tot de overheid. Ze biedt 
namelijk aan verschillende overheidsorganen de instrumenten in de 
vorm van bevoegdheden om op te treden ter bescherming van de 
bodem. Ze geeft aan in welke gevallen en volgens welke procedure 
die instrumenten gebruikt mogen worden en ze biedt rechtsbescher
ming tegen de toepassing van die instrumenten. 
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Het karakter van de Wet Bodembescherming als raamwet kan in 
zoverre positief gewaardeerd worden dat op deze wijze de flexibele 
uitvoering van de wet gewaarborgd zal zijn. Via AMVB' s kan snel 
ingespeeld worden op actuele ontwikkelingen (42). Een nadeel is 
dat de invloed van de volksvertegenwoordiging op de totstandkoming 
en inhoud van de materiële norm vaak uitgeschakeld zal zijn. Wat 
dat betreft biedt de Wet Bodembescherming in artikel 71 wel de 
mogelijkheid aan het parlement haar invloed uit te oefenen. Het 
betreft de AMVB 1 s waarbij heffingen ingesteld kunnen worden. Wat 
betreft de AMVB's van de artikelen 8-13 en 17 is voor het parle
ment geen rol weggelegd (43). 
Toegespitst op de meststoffenproblematiek betekent het gegeven van 
een raamwet met uitvoeringsregels dat de totstandkoming van een 
daadwerkelijke aanpak nog langer op zich zal laten wachten. 
Slechts wanneer de AMVB's gelijktijdig met de Wet Bodembescherming 
gereed zullen zijn en liefst op een zo kort mogelijke termijn, zal 
de betekenis voor deze problematiek zich doen gelden. Uit de in 
het V'IMP neergelegde beleidsvoornemens blijkt duidelijk dat de 
wijze van normering nog niet vaststaat. Vragen met betrekking tot 
de wijze van differentiatie naar gebied, grondsoort en gewas 
moeten nog beantwoord worden. Ook de provinciale normstelling in 
bodem- en grondwaterbeschermingsgebieden zal nog nader ingevuld 
moeten worden (44). 
Wel is inmiddels op landelijk niveau de Interimwet beperking 
varkens- en pluimveehouderijen tot stand gekomen. In afwachting 
van de Wet Bodembescherming en de Meststoffenwet moet deze Inte
rimwet de groei van de omvang van de problematiek tegengaan. 

Aan de normen zal op grond van de Wet Bodembescherming een vooral 
ecologisch uitgangspunt ten grondslag moeten liggen. Of dit uit
gangspunt volledig tot zijn recht zal komen is nog maar de vraag. 
De artikelen 70 en 71 van het ontwerp bepalen immers dat de 
algemene regels ter uitvoering van de Wet Bodembescherming in het 
kader van een belangenafweging zullen worden getoetst op hun 
consequenties voor andere beleidsterreinen. Het belang van de 
bescherming van de bodem wordt in zijn totaliteit getoetst op 
consequenties voor andere beleidsterreinen (45). De uitvoerbaar
heid zal dit niet ten goede komen. Door de mestoverschotten komt 
de ecologische functie van de bodem in het gedrang. De uitvoerings
regels die deze problematiek aan moeten pakken zijn daarom van 
grote betekenis. De vraag is of de centrale plaats van de minister 
van Landbouw en Visserij bij deze uitvoeringsregels niet belemme
rend zal werken. De landbouw is namelijk niet alleen gebaat bij 
een vruchtbare en gezonde bodem, ze is ook producent van grote 
hoeveelheden mest die tot milieuproblemen kunnen leiden. Beper
kende maatregelen zullen al gauw worden gevoeld in de bedrijfstak. 
In dit kader is het dan ook interessant welke norm op grond van 
artikel 17 voor de mest geformuleerd zal gaan worden. 

Tot slot nog enkele opmerkingen over de bodem- en grondwaterbe
schermingsgebieden. Het feit dat het voor het gehele land geldend 
algemeen niveau van bodembescherming gedifferentieerd kan worden 
is als positief te waarderen. De taak die de provincies hierbij 
krijgen in de vorm van het aanwijzen van beschermingsgebieden is 
belangrijk. 
Vreemd echter is het dan voor de totstandkoming van de twee typen 
beschermingsgebiede~ verschillende procedures zijn gekozen. Het 
onderscheiden van bodembesr.:hermingsgebieden en grondwaterbescher
mingsgebiedev kan zin'ml zijn. Er kan behoefte zijn aan verder
gaande b0d·~mLeBcherminl'. zonder dat er sprake is van waterwinning. 
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Echter dat hoeft niet tot de conclusie te leiden dat er daarom 
behoefte zou zijn aan twee verschillende procedures van tot stand
koming voor deze gebieden (46). Verder kan nog opgemerkt worden 
dat de relatie tussen de beschermingsgebieden en de ruimtelijke 
ordening voor kritiek vatbaar is. De verantwoordelijkheid van een 
minister voor beide terreinen hoeft niet voldoende garantie te 
zijn voor een goede coördinatie. 
Het opnemen van bodembeschermingsgebieden in het streekplan heeft 
geen direct bindende werking. Wel is het voorwaarde voor het 
opstellen van de beheersverordening. De vraag is of dit de meest 
effectieve wijze voor bescherming is. Het betekent dat van P.S. 
een actieve houding ten aanzien van de streekplannen gevraagd 
wordt. Zowel wat betreft het opstellen van dit plan als wat 
betreft de uitwerking van het in dit plan verwoorde beleid. 
Grondwaterbeschermingsgebieden komen anders tot stand. Provinciale 
Staten stellen het grondwaterbeschermingsplan vast, waarin de 
gebieden opgenomen zijn. Daardoor zal een zekere afstemming op het 
streekplan gewaarborgd zijn. Het streekplan zal zowel bij bodem
als bij grondwaterbeschermingsgebieden een zekere binding hebben 
(47). Voor beide beschermingsgebieden geldt echter dat de aan
wij zing daarvan op grond van de Wet Bodembescherming niet in 
verband wordt gebracht met de bestemmingsplannen. De planologische 
bescherming, die deze plannen bieden, zal in de toekomst vermoe
delijk niet zonder meer overbodig zijn. De invloed van het be
stemmingsplan op de ontwikkeling van de intensieve veehouderij zal 
elders aan de orde komen (48). 
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Hoofdstuk 3. De nieuwe Meststoffenwet 

3.1. Inleiding 
'De regelen inzake het verhandelen van meststoffen en de 
mestoverschotten' (meststoffenwet) (1), zoals nu bij 
Generaal in behandeling, zullen de Meststoffenwet 1947 
gaan vervangen. 

afvoer van 
de Staten 
(2) moeten 

Voor de aanpak van de problemen rond de mestoverschotten en · de 
schadelijke of gevaarlijke samenstelling van meststoffen biedt de 
meststoffenwet 1947 onvoldoende mogelijkheden. Op basis van deze 
wet kunnen namelijk slechts in het belang van de eerlijkheid in de 
handel met betrekking tot meststoffen regels worden gesteld. Zo be
staat daartoe de mogelijkheid bij AMvB het vervoer en de verkoop 
van meststoffen te binden aan ontheffingen en voorschriften te 
geven voor de aanduiding en de mengsels van meststoffen. Een en 
ander is geregeld in o.a. het meststoffenbesluit 1977 (3) en de 
diverse daaruit voortvloeiende beschikkingen (4). 
Doordat de meststoffenwet van 1947 slechts gericht is op het tegen
gaan van bedrog in de meststoffenhandel is nieuwe, specifiek op de 
meststoffenproblematiek toegesneden, wetgeving gewenst. De mest
stoffenproblematiek omvat meer dan het belang van de eerlijkheid in 
de handel. Vooral de bescherming van de bodem, die onder meer in 
gevaar kan komen door ongewenste vormen van bemesting, vraagt om 
nadere regelen. 

3.2. Het voor-ontwerp Meststoffenwet 
In de begroting van Landbouw en Visserij voor het jaar 1975 (5) 
constateerde de regering reeds dat de meststoffenwet 1947 was 
verouderd en kondigde een herziening aan. Om aan de gerezen proble
matiek tegemoet te komen heeft de minister van Landbouw en Visserij 
in 1976 bij de behandeling van de nota intensieve veehouderij 
toegezegd een wijziging van de meststoffenwet 1947 in voorbereiding 
te zullen nemen. Als uitvloeisel daarvan werd in 1981 een voor
ontwerp Meststoffenwet (6) gepubliceerd en aan verschillende 
instanties (7) om advies voorgelegd. 
Het voor-ontwerp kon niet alleen betrekking hebben op de handel in, 
maar ook op het gebruik van meststoffen. 
Criteria voor het stellen van regels waren naast het belang van de 
eerlijkheid in de handel, het belang van het agrarisch productiever
mogen van de grond en in samenhang daarmee het voorkomen of beper
ken van ongewenste neveneffecten van het gebruik van meststoffen. 
Onder neveneffecten werd verstaan aantasting van de grond, voor
zover niet betrekking hebbend op het agrarisch productievermogen, 
aantasting van de kwaliteit van agrarische producten en verontrei
niging van grond- en oppervlaktewater. 
Bij AMvB zou verder het verhandelen van zuiveringaslib als meststof 
aan een vergunning kunnen worden gebonden. Ook bood het voor-ont
werp een elementaire publiekrechtelijke regeling voor de organisa
tie en het functioneren van mestbanken. In verband daarmee zouden 
bij AMvB regels gesteld kunnen worden voor de opslag en verhande
ling van mest op bedrijven met mestoverschotten. 
De afbakeningamoeilijkheden met het enige tijd voor het voor-ont
werp gepubliceerde ontwerp Wet Bodembescherming (8) riepen de 
meeste bezwaren op (9). 
Het ontwerp Wet Bodembescherming gaat uit van de gedachte dat er 
een algemeen niveau van bodembescherming gerealiseerd zou moeten 
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worden. Daarbij oriënteert de regering zich, gezien de MvT, op de 
algemene ecologische functie van de bodem. Het wetsontwerp bevat, 
om dit algemene beschermingsniveau te bereiken, de mogelijkheid om 
bij AMvB voor een groot aantal activiteiten en handelingen regels 
te stellen, terwijl tevens bij AMvB kwaliteitsdoelstellingen voor 
de bodem kunnen worden vastgesteld. 

De verhouding tussen het voor-ontwerp Meststoffenwet en het ontwerp 
Wet Bodembescherming was op het punt van het gebruik van mest niet 
duidelijk. In beginsel zouden op basis van beide wetten regels voor 
het gebruik kunnen worden gesteld. Het voor-ontwerp bevat te een 
tweetal bepalingen om te garanderen dat regels op basis van de 
Meststoffenwet niet in strijd zouden zijn met die te stellen op 
grond van de Wet Bodembescherming. Gevreesd werd dat er vanuit het 
Ministerie van Landbouw en Visserij een inbreuk zou kunnen worden 
gemaakt op het stelsel van de Wet Bodembescherming en dat de regels 
ter uitwerking van de Meststoffenwet meer op landbouwkundige dan op 
ecologische uitgangspunten zouden zijn gebaseerd. De vraag was: wie 
neemt het voortouw bij een regeling van de meststoffen voor wat 
betreft de bodembeschermingsaspecten; de minister van Landbouw en 
Visserij of de minister van VROM. 

Dit bezwaar tegen het voorontwerp meststoffenwet vormde een illu
stratie van het onderlinge wantrouwen tussen de landbouw- en 
milieuwereld. De impasses die daardoor ontstonden zijn doorbroken 
door een interdepartementale afspraak tussen de ministeries van 
Landbouw en Visserij en VROM, waarbij de afbakening tussen de Wet 
Bodembescherming en de Meststoffenwet geregeld werd. Als gevolg 
hiervan heeft het nu ingediende ontwerp Meststoffenwet geen betrek
king meer op het gebruik van meststoffen. Het gebruik zal bij AMvB 
geregeld worden krachtens art. 9, door het vaststellen van kwali
teitsdoelstellingen ex art. 17, of door het stellen van regels in 
het kader van provinciale verordeningen ter bescherming van bodem
en grondwaterbeschermingsgebieden krachtens de art. 37 en 42 van de 
Wet Bodembescherming. 

In het advies van de Raad van State met betrekking tot het ontwerp 
Meststoffenwet wordt in algemene zin bezwaar gemaakt tegen de 
samenloop van wet- en regelgeving, die door de invoering van de Wet 
op de Bodembescherming en de Meststoffenwet kan gaan ontstaan 
indien voor bepaalde onderwerpen beide wetten uitwerking door 
middel van eenAMvBtoelaten (10). 
De Raad van State gaat er primair van uit dat de samenloop kan 
worden vermeden hetgeen tot een ingrijpende wijziging van het 
wetsontwerp zou moeten leiden. Weliswaar vraagt de bescherming van 
de bodem, die onder meer in gevaar kan komen door ongewenste vormen 
van bemesting, om nadere regelen; die nadere regelen kunnen echter 
worden gesteld door de Wet Bodembescherming, aldus de Raad van 
Staten. 
Juist om wettelijke leemten, zoals de Meststoffenwet die blootlegt, 
te kunnen aanvullen is dit ontwerp ingediend. De nadelen van de 
samenloop zijn de cumulatie van kosten en administratieve verplich
tingen, de ondoorzichtigheid en de onhanteerbaarheid en de moeizame 
totstandkoming van regelgeving wanneer meer dan één departement de 
zorg en verantwoordelijkheid voor een bepaald belang in hoofdzaak 
is toevertrouwd (11). 
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Naar aanleiding van het advies van de Raad van State blij ft de 
regering in haar nader rapport (12) bij haar standpunt dat er geen 
aanleiding is voor de vrees van de Raad van Staten voor een samen
loop van wetgeving. Er is geen aanleiding voor enige vrees omdat 
het gebruik van meststoffen nu via de Wet Bodembescherming aan 
regels onderworpen kan worden, de benadering van de meststoffen 
vanuit verschillende invalshoeken bewust is gekozen en taken en 
bevoegdheden die in het kader van deze wettn uitgeoefend kunnen 
worden op elkaar afgestemd en duidelijk afgebakend zijn (13). 
Het voorlopig verslag (14) zal de regering in haar memorie van ant
woord noodzaken tot een nadere uiteenzetting van haar standpunt. In 
haar MvA (blz. 11 e.v.) blijft de regering bij haar standpunt. De 
verhouding is volgens de regering duidelijk afgebakend en goed op 
elkaar afgestemd. 

3.3. Algemene kenschets van het wetsontwerp 
De Meststoffenwet is een raamwet: via de vele uitvoeringsbepalingen 
die nog moeten worden ingevuld zullen de meer inhoudelijke rege
lingen in de AMvB's te vinden zijn. Het wetsontwerp maakt op liefst 
acht plaatsen een AMvB nodig en bovendien nog op vier plaatsen 
ministeriële richtlijnen. Een dergelijke opzet is niet in overeen
stemming te brengen met conclusie 37 van het rapport deregulering 
ruimtelijke ordening en milieubeheer (15). Daar wordt geconcludeerd 
dat het aantal delegatiebepalingen in de wet zoveel mogelijk moet 
worden beperkt en de grenzen van deze delegatie zoveel mogelijk in 
de wet moeten worden vastgelegd. 
In het voorlopig verslag (16) pleit de fractie van D'66 er terecht 
voor om de aangekondigde AMvB' s snel en concreet in te vullen en 
bij voorkeur ontwerpen van belangrijke AMvB 's gevoegd te willen 
zien bij de memorie van antwoord. In de memorie van toelichting bij 
de begroting voor het jaar 1985 van het ministerie van Landbouw en 
Visserij wordt gemeld dat het in de bedoeling ligt de voorontwerpen 
van AMvB's op basis van de Wet op de Bodembescherming en de Mest
stoffenwet gedurende het aanstaande begrotingsjaar om advies te 
sturen. 
In de MvA (blz. 8 e.v.) maakt de regering melding van het treffen 
van voorbereidingen voor de op grond van de Meststoffenwet te stel
len uitvoeringsregelen. De betrokken uitvoeringsregelen zullen 'zo 
spoedig mogelijk' worden ingevuld. 
Het was echter niet mogelijk om ontwerpen van de belangrijkste 
AMvB' s bij de MvA te voegen. Wel werd een algemeen overzicht 
vervaardigd waarin nader op de belangrijkste AMvB's wordt ingegaan 
(zie bijlage 9). 

Ministeriële richtlijnen en AMvB's ter uitvoering van de wet worden 
vooraf voor advies aan de bedrij fslichamen en andere betrokken 
organisaties en instellingen voorgelegd (art. 16). Dit sluit aan bij 
DROM- conclusie 38. 
Op dit moment bestaat er een tekort aan inzicht in de totale stand 
van regelgeving en is beperking tot het voorstel van Wet in formele 
z in noodzaak. 

Het wetsontwerp strekt ertoe de basis te bieden voor: 
1. Het stellen van eisen aan de samens telling van meststoffen waar

bij met name gelet kan worden op bepaalde effecten die mest
stoffen hebben op de milieucomponent bodem. 
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2. Het zodanig aan een vergunningstelsel onderwerpen van het 
verhandelen van bepaalde meststoffen als slib, compost en andere 
soortgelijke afvalproducten met bemestende waarde. 

3. Het stellen van beperkingen aan het gebruik van bepaalde mest
stoffen. Deze gebruiksregelen zullen worden gesteld op basis van 
de Wet Bodembescherming. Ze worden hier vermeld gezien de nauwe 
samenhang tussen deze gebruiksregelen en vooral de regels voor 
de afvoer van de mestoverschotten. 

4. Het aan regels onderwerpen van de afvoer van dierlijke mest die 
ingevolgde de onder 3 bedoelde gebruiksregelen niet op het eigen 
bedrijf mag worden gebruikt voor bemesting teneinde tot een 
doelmatige afvoer van deze mestoverschotten te komen. 

In vergelijking met het voor-ontwerp is er in het ontwerp Meststof
fenwet sprake van een accentverschuiving. Als gevolg van de gecon
cretiseerde relatie tussen de Wet Bodembescherming en de Meststof
fenwet kan worden volgehouden dat er een accentverschuiving heeft 
plaatsgevonden van het agrarisch productievermogen naar de meer 
ecologische functie van de bodem (17). Door de wijziging is uit de 
considerans niet meer duidelijk af te leiden op welke wijze het 
functionele belang en dan met name het agrarische productievermogen 
zal worden gewogen. 

Er kan gepleit •.rorden om de afweging zo te doen plaatsvinden dat 
een algemene basiskwaliteitsnorm wordt ontwikkeld ter bescherming 
van de bodem en het grondwater. Deze basisnorm dient voldoende 
ruimte te bieden aan het agrarisch functioneren . Daar waar een meer 
aangescherpte norm om milieuhygiënische redenen noodzakelijk wordt 
geacht dient dit als een uitzonderingssituatie te worden geregeld 
waarbij dan tevens rekening dient te worden gehouden met eventueel 
noodzakelijke schadevergoedingen voor de beperkingen die aan het 
functionele gebruik worden opgelegd. 

3.4. Regelen inzake het verhandelen van meststoffen 
Het ontwerp Meststoffenwet hanteert een ruimte omschrijving van 
meststoffen (18). In beginsel is elk product dat geheel of ge
deeltelijk bestaat uit stoffen met bemestende waarde een meststof 
in de zin der wet. Enerzijds vindt dit zijn grond in de voortge
s chreden technische ontwikkelingen op dit terrein, anderzijds 
vloeit deze ontwikkeling voort uit de uitbreiding van de doelstel
lingen van deze onderhavige wet, in het bijzonder in verband met de 
bescherming van de bodemvruchtbaarheid op korte en lange termijn en 
in verband met andere functies van de bodem die de ontwe rp Wet 
Bodembescherming beoogt t e beschermen. 

Het verhande len (art. 1 lid 1) van meststof fen kan bij AMvB ver
boden worden indien deze niet voldoen aan bepaalde eisen (art. 2 
onder a, b en c). Deze eisen kunnen worden gesteld in het belang 
van de bevordering van de deugdelijkheid voor het doel waarvoor de 
mest s toffen zijn bestemd alsmede in het belang van de bescherming 
van de bodem waarbij weer wordt gedoeld op de belangen die de Wet 
Bodembescherming beoogt t e beschermen. Bij het stellen van eisen 
kan r ekening worden gehouden met de specifieke gebruiksdoeleinden 
van bepaalde meststoffen. Naast deze algemene eisen kan er voor 
meststoffen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit zuiveringsslib, 
havenslib, compost of andere vergelijkbare producten bij AMvB een 
strenger regime in de vorm van een vergunningstelsel in het leven 
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geroepen worden (art. 4). Het is namelijk onzeker of het stellen 
van algemene eisen ten aanzien van deze producten op basis van art. 
2 met een repressieve controle daarop voldoende zal zijn. Ook de 
lagere overheden kunnen bij de vergunningverlening betrokken 
worden. 

3.5. Regelen in het belang van een doelmatige afvoer van mestover
schotten 
Indien op grond van de Wet Bodembescherming het gebruik van be
paalde meststoffen aan beperkingen wordt onderworpen zullen vooral 
in gebieden waar veehouderij is geconcentreerd vele bedrijven 
worden geconfronteerd met de aanwezigheid op hun bedrijf van 
hoeveelheden dierlijke mest die zij op een andere plaats dan op het 
eigen land zullen moeten zien af te zetten. De omvang van een 
dergelijk mestoverschot (art. 1 lid 1) wordt door de minister of 
door een door hem aangewezen orgaan vastgesteld op basis van door 
het gedrijf verstrekte gegevens over de omvang van de veestapel, de 
van derden afgenomen dierlijke mest en de hoeveelheid grond van het 
bedrijf. Blijft het bedrijf nalatig met het verschaffen van de 
gegevens dan kan de omvang van het mestoverschot ambtshalve worden 
vastgesteld (art. 8) (19). 
In het belang van een doelmatige afvoer van mestoverschotten kunnen 
bij AMvB regels wordeng gesteld met betrekking tot het in voorraad 
hebben, verwerken, vervoeren en verhandelen van dierlijke mest
stoffen (art. 5). Deze regels kunnen inhouden een meldingsplicht, 
voorschriften voor het in voorraad houden of verwerken van mest, 
het afleveren van mest, waarbij aflevering aan een mestbank ver
plicht kan worden voorgeschreven, of een vergunningstelsel voor 
gebieden waar bijvoorbeeld geen mestbank is . opgericht. De uit
voering van het voorziene systeem zal gefaseerd moeten plaats
vinden, te beginnen in die regio's waar de situatie van dee extra 
mestproductie de meest nijpende trekken vertoond (art. 7). 

3.5.1. Mestbanken (art. 9 t/m 12) 
De mestbank is bij AMvB voor een aangewezen gebied belast 
met het afnemen van mestoverschotten of het bemiddelen in de 
verhandeling daarvan, alsmede het toezicht op de naleving 
door de bij de mestbank aangeslatenen van regels gesteld in 
het belang van een doelmatige afvoer van mestoverschotten. 
De mestbank moet tot doel hebben de bevordering van een 
doelmatige afvoer van mestoverschotten door bemiddeling bij 
of subsidiëring van het verhandelen en verwerken van dier
lijke mest en door het afnemen en het verhandelen daarvan. 

Voor de financiering van de activiteiten van de mestbanken 
kunnen wij bijdragen in rekening brengen bij de belang
hebbende bedrijven. Uitgangspunt is dat de kosten die de 
mestbanken rnaken geheel worden opgebracht door degenen die 
van haar diensten daadwerkelijk gebruik maken (art. 10 lid 
2). ('De vervuiler betaalt'). Een en ander sluit niet uit 
dat het betrokken bedrijfsleven ten behoeve van het stimu
leren van activiteiten van de mestbanken, die voor de gehele 
bedrijfstak van belang geacht kunnen worden, collectief, 
bijvoorbeeld via de PBO, bepaalde gelden bijeenbrengt als 
bijdrage aan de mestbanken (20). Is de mestbank ook met 
toezicht belast dan bevordert ze haar doel tevens door het 
uitoefenen van toezicht op het in voorraad hebben, verwerken 
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en verhandelen van dierlijke mest door de bij haar aange
slotenen. Een mestbank mag niet werkzaam z~Jn met een 
winstoogmerk. Als zij met toezicht is belast moet zij iedere 
belanghebbende als aangeslotene, die schriftelijk de wens te 
kennen heeft gegeven zich overeenkomstig het bepaalde in 
haar statuten zich aan haar toezicht te willen onderwerpen, 
toelaten. 

Een mestbank moet door de samenstelling van haar bestuur een 
algemeen, de belanghebbenden vertegenwoordigend, karakter 
hebben. Het wetsontwerp schrijft voor dat de voorzitter van 
een mestbank door de minister van Landbouw en Visserij wordt 
benoemd, terwijl de benoeming van de voorzitter aan · zijn 
goedkeuring is onderworpen. Tot de vergadering van het 
bestuur hebben toegang bepaalde door de minister aan te 
wijzen ambtenaren. Zij hebben een raadgevende stem in het 
bestuur. De werkzaamheden van een mestbank moeten nader 
worden geregeld in een reglement. Daarin kunnen ook de 
bijdragen worden vastgesteld die de mestbanken kunnen heffen 
voor de uitvoering van hun diensten. Bepaald kan worden dat 
deze bijdrage tevoren worden geraamd en vooruit moeten 
worden betaald. Statuten en reglementen van mestbanken 
behoeven ministeriäle goedkeuring. In het algemeen staan de 
mestbanken onder rijkstoezicht, uitgeoefend vanwege de 
minister van Landbouw en Visserij. 

Naast een vrijwillige aansluiting voorziet het wetsontwerp 
in een mogelijkheid bij AMvB een verplichte aansluiting voor 
producenten van dierlijke mest voor te schrijven. Een derge
lijke verplichte aansluiting is in discussie gekomen naar 
aanleiding van uitspraken van het Europese Hof in Luxemburg. 
Deze uitspraken hielden verband met het verbod op in- en 
uitvoerbeperkingen van de art. 30-36 EEG-verdrag. Conclu
deert de Raad van State in zijn advies tot het in herover
weging nemen van de aansluitingsdwang op grond van het feit 
dat die strijd met het EG-recht zou kunnen opleveren, de 
regering komt daarentegen tot de slotsom, op grond van 
recente jurisprudentie van het Europese Hof dat een aanslui
tingsplicht niet ontoelaatbaar is mits de doelstelling van 
het orgaan waarbij men aangesloten dient te zijn maar in 
overeenstemming is met het gemeenschapsrecht en het in het 
verkeer brengen van producten niet enkel is toegestaan aan 
aangeslatenen (21). Op zich behoeven uit een verplichte 
aansluiting geen moeilijkheden voort te vloeien nu het bij 
bemiddeling en transport om een in hoofdzaak binnenlandse 
aangelegenheid gaat. Mocht echter verplichte aansluiting bij 
een mestbank in bepaalde gevallen een voorwaarde zijn om 
mest te kunnen exporteren dan zouden er problemen kunnen 
ontstaan. 

3. 5. 2. Naleving 
De naleving van de bepalingen van de Meststoffenwet zal 
langs twee wegen afgedwongen kunnen worden. 
1. Overtreding van de bepalingen van de wet wordt beschouwd 

als een economisch delict in de zin van de wet op de eco
nomische delicten (art. 28 Meststoffenwet). 
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2. Overtreding door aangeslatenen bij een mestbank van de 
bepalingen die betrekking hebben op een doelmatige afvoer 
van mestoverschotten kan tuchtrechtelijk worden afgedaan. 
Maatregelen die dan kunnen worden opgelegd Z1Jn een 
berisping, een geldboete van hoogstens f 30.000,--, het 
stellen van de aangeslatenen onder verscherpte controle 
voor hoogstens twee jaar en openbaarmaking van de tucht
beschikking op kosten van de aangeslatene (art. 12). 
Bepalingen van de wet tuchtrechtspraak bedrijfsorgani
satie zijn van overeenkomstige toepassing. De uitoefening 
van de tuchtrechtspraak wordt nader bij reglement ge
regeld. Tuchtrechtelijke afdoening blijft achterwege 
indien de OvJ na overleg met het bestuur van de mestbank 
heeft beslist dat de overtreding strafrechtelijk zal 
worden afgedaan. 

Door de mogelijkheid het toezicht aan de mestbank op te 
dragen kunnen uitvoering en toezicht in een hand komen. In 
de uitgebrachte adviezen naar aanleiding van het voor
ontwerp (22) en in het voorlopig verslag (23) wordt de 
combinatie van uitvoering en toezicht op naleving proble
matisch geacht, te meer daar ook tuchtrechtelijke bevoegd
heden aan de mestbank worden toegekend. De minister heeft 
het van de ontwikkelingen in de praktijk laten afhangen of 
het wenselijk is de mestbanken met het toezicht te belasten; 
voorts is voorzien in de mogelijkheid dat de mestbanken 
worden belast met het toezicht op bepaald nader aan te 
wijzen delen van de regelgeving. Als voordeel van een 
toezichthoudende mestbank wordt gezien de snelle tucht
rechtelijke aanpak van overtredingen in verband met de 
aanwezige informatie. In de MvA blijft de regering het 
toezicht zien als een noodzakelijk complement voor de uit
voering (blz. 27 MvA). 

3.6. Overige bepalingen 
Bij AMvB kan worden voorzien in de mogelijkheid tot het verlenen 
van vrijstellingen, en op aanvraag, ontheffing van hetgeen bij die 
AMvB is geregeld (art. 13 en 14). Tegen beschikkingen ter uit
voering van de wet, waaronder vergunning- en ontheffingsbesluiten, 
staat voor degenen die door de beschikking rechtstreeks in zijn 
belang wordt getroffen beroep open op het college van beroep van 
het bedrijfsleven. Artikelen van de wet ARBO zijn van overeenkom
stige toepassing (art. 15). Bij nota van wijziging (d.d. 14.3.1985) 
werd een nieuw artikel 14a ingevoerd. In artikel 14a wordt de moge
lijkheid geschapen bij AMvB nadere regelen te geven indien dit voor 
een goede uitvoering van in de wet geregelde onderwerpen van be l ang 
is. 

3.7. De inhoudelijke samenhang met andere wetten 
Naast de al besproken samenhang met de Wet Bodembescherming: 

de Hinderwet (24). 
De verhouding met de Hinderwet wordt in art. 2 7 ge regeld. Dit 
artikel beoogt de grens te trekken tussen de bevoegdheden op 
grond van de Meststoffenwet en die op grond van de Hinderwet en 
het aanvullende Hinderbesluit. De Meststoffenwet is niet van 
~oepassing ten aanzien van meststoffen voor zover daaromtrent de 
Hinderwet van toepassing is. 
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De via artikel 5 van de Meststoffenwet te stellen regels kunnen 
betrekking hebben op het in voorraad hebben, verwerken, ver
voeren en verhandelen van dierlijke meststoffen. De regels zijn 
gericht op het voorkomen van het gebruiken van mestoverschotten 
binnen de producerende bedrijven en op het optimaal functioneren 
van de mestbanken. 
Om elke twijfel over de hinderwetplichtigheid weg te nemen is 
het Hinderbesluit op 12.1.1984 zodanig gewijzigd dat een bedrijf 
door 'het bedrijfsmatig houden van dieren' (XXIV) onder het 
regiem van de Hinderwet valt. Bij de uitvoering van de Hinder
wetplicht dient er voor te worden gezorgd dat de behandeling van 
de dierlijke mest, zowel van de binnen het bedrijf te gebruiken 
mest als van het mestoverschot, geschiedt zonder overlast voor 
de omgeving. Voor zover het gaat om het tegengaan van gevaar, 
schade en (stank)hinder van mestproducerende intensieve veehou
derijen kunnen op grond van de Meststoffenwet geen regels worden 
gesteld. 

De Afvalstoffenwet (25). 
De productie van mest heeft zo'n forse ontwikkeling doorgemaakt 
dat de verwerking van dit product door de markt is achterge
bleven. Als gevolg hiervan dreigt dit product in de sfeer van de 
afvalstoffen terecht te komen. Uit de MvT bij de Afvalstoffenwet 
(26) blijkt dat hierbij ook uitdrukkelijk is gedacht aan mest
overschotten waaronder wordt verstaan mest waaraan geen nuttige 
besteding wordt gegeven en waarvan men zich als afvalstof 
ontdoet. Indien de afzet van het meststoffensurplus in de 
omgeving onmogelijk is en het ook niet kan worden getranspor
teerd naar verder gelegen gebieden dient het als afvalstof te 
worden beschouwd. Of de meststof als afvalstof moet worden 
beschouwd moet blijken uit feiten en omstandigheden (27). 
Ingevolge art. 29 Afvalstoffenwet kan bij AMvB worden bepaald 
dat àiegenen bij wie afvalstoffen zijn ontstaan verplicht zijn 
die op een bepaalde wijze te verwerken, bewerken of vernietigen. 
Dergelijke regels moeten noodzakelijk zijn met het oog op het 
ter bescherming van het milieu doelmatig verwijderen van afval
stoffen. De noodzakelijke AMvB is er echter nog niet. 

Bij nota van wijziging d.d. 14.3.1985 werd een nieuw artikel 27a 
Meststoffenwet ingevoegd, luidende: 
'Indien art. 85 van het voorstel van Wet houdende regelen inzake 
de bescherming van de bodem (Wet Bodembescherming) dat bij 
Koninklijke boodschap van 16.12.1980 bij de Tweede Kamer der 
Staten Generaal is ingediend, kracht van Wet verkrijgt en in 
werking treedt op een tijdstip voorafgaande aan dat waarop deze 
wet in werking treedt, komt art. 97, tweede lid van de Afval
stoffenwet (Stb. 1977, 455) te luiden: 
2. Deze wet is niet van toepassing op gedragingen, voorzover 

daaromtrent regels gelden die zijn gesteld bij of krachtens: 
de Wet Bodembescherming; 
de Meststoffenwet'. 

Uit de nota van wijziging: 'Het komt het de ondergetekenden 
( ..•... )wenselijk voor de verhouding tussen de Afvalstoffenwet 
en de Meststoffenwet op een zodanige wijze te regelen, dat 
rekening kan worden gehouden met een eventueel afnemende be
hoefte aan de aanvulling ingevolgde de Afvalstoffenwet. In de 
regeling hebben wij btj nota van wijzigingen voorzien. Zij komt 
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erop neer dat de Afvalstoffenwet niet van toepassing is op 
gedragingen voor zover daaromtrent regelen gelden die zijn 
gesteld bij of krachtens de Meststoffenwet. 
Ten slotte wij zen wij op de ingevolgde artikel 26 van de Af
valstof fenwet opgenomen mogelijkheid om een provinciaal plan 
voor te schrijven inzake de verwijdering van mest met het oog op 
de verwerking van mest als afvalstof. Gelet op de in de Mest
stoffenwet getroffen organisatorische voorzieningen die gericht 
zijn op de afvoer van mestoverschotten komt het de ondergete
kenden niet noodzakelijk voor een dergelijk provinciaal plan 
voor te schrijven. De Meststoffenwet ziet immers toe op het 
enerzijds transporteren uit overschotgebieden en toepassingen in 
tekortgebieden, anderzijds in het verwerken van overschotten die 
niet meer als meststof of als grondstof dienen. Het zal afhangen 
van de hoeveelheden mest die niet als zodanig kunnen worden 
afgezet en dus van de overschotten die als afvalstof moeten 
worden verwijderd, alsmede van het beroep da t daarmee wordt 
gedaan op de bestaande en toekomstige stortplaatsen, verbran
dingsinrichtingen of andere afval verwerkingsinrichtingen. 
Niettemin achten wij, ook al is een provinciaal plan op grond 
van artikel 26 Afvalstoffenwet overbodig, de planning van 
verwerkingsactiviteiten en -capaciteiten van essentieel belang. 
Deze planmatige aanpak en de daaropvolgende vergunningverlening, 
waarvoor de bemoeienis van zowel de mestbank als de provinciale 
overheid noodzakelijk is, vragen om overleg tussen de mestbank 
en de provinciale overheid. Eèn dergelijk overleg kan resulteren 
in plannen die, gelijk dat bij de uitvoering van de Afval
stoffenwet mogelijk is, niet op grond van enig artikel in de 
Afvalstoffenwet voorgeschreven is, maar in autonomie worden 
opgesteld door de mestbank, in goed overleg met de provinciale 
overheid'. 

Tenslotte bestaan er slechts geringe raakvlakken met andere 
wetten zoals daar zijn; de Wet Chemische Afvalstoffen, de 
Natuurbeschermingswet, de Wet Luchtverontreiniging en de Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewater. 

3.8. Slotbeschouwing 
Met de regering ben ik van oordeel dat de ontwikke ling van de 
meststoffenproblematiek een nadere wettelijke regeling noodzakelijk 
maakt. De milieubelasting van de overschotten betekent immers een 
structureel probleem. In de Meststoffenwet wordt onder meer voor
zien in regelen ten behoeve van een doelmatige afvoer van mestover
schotten. Deze regeling heeft alleen betrekking op de nadelige 
gevolgen van een milieubelastende bedrijfstak. De werkelijke 
oorzaak van het probleem wordt verde r ongemoeid ge laten. Wil er 
voor het structurele probleem een echte structurele oploss ing 
gevonden worden dan zal de bio-industrie in haar groei geremd 
moeten worden. Het is immers niet langer verantwoord de proble
matiek van de mestoverschotten te laten toenemen. Het voorstel van 
Wet, houdende verbod tot vestiging en uitbreiding van varkens- en 
pluimveehouderij en in Nederland dan we l bepaalde de len daarvan 
(28), om de mestoverschotten zoveel a ls mogelijk tot de huidige 
omvang te beperken, heeft dan ook mijn volledige instemming. 
Hiermee wordt bereikt dat de op grond van de Meststoffenwet te 
stellen regelen nog op een verantwoorde wij ze kunnen worden toe
gepast en dat de daaruit voortvloeiende kosten beperkt worden. Dit 
laatste i s zeker ook in het belang van de betrokken sect or. 
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De afbakening tussen de Meststoffenwet en de Wet Bodembescherming 
komt mij onbevredigend voor. De Ontwerp-Wet Bodembescherming heeft 
als doelstelling de bescherming van de bodem als milieucomponent. 
In het kader van de Wet Bodembescherming zal het gebruik van 
Meststoffen op of in de bodem aan regels kunnen worden onderworpen. 
Mijns inziens had het meer voor de hand gelegen om in aansluiting 
hierop tevens het kader aan te geven voor een regeling voor de 
afvoer van dierlijke mestoverschotten. Er kan een samenloop van 
regelgeving ontstaan indien voor bepaalde onderwerpen beide wetten 
uitwerking door middel van AMvB's toelaten. Of de afbakening tussen 
de Meststoffenwet en de Wet Bodembescherming via de interdeparte
mentale afspraak tussen het ministerie van Landbouw en Visserij en 
het ministerie van VROM in de praktijk een succes wordt moet nog 
nader worden afgewacht. De nadere invulling van de twee raamwetten 
moet nog blijk geven van de goede afbakening tussen milieu- en 
landbouwaspecten. De notitie inzake de mestproblematiek (29) als 
uiting van een gecoördineerde actie van de departementen L en V en 
VROM geeft hiertoe in ieder geval een prima aanzet. 

Gezien de vele uitvoeringsbepalingen die nog moeten worden ingevuld 
bevat de Meststoffenwet een te groot aantal vaagheden. Hoe groot de 
reikwijdt van de verschillende onderdelen van de wet zal zijn is 
dan ook nog onduidelijk, te meer daar de wet op essentiële punten 
een af•.rachtend karakter heeft. De zeer vele agrariërs die met de 
wet te maken krijgen hebben behoefte aan inzicht in de stand van 
regelgeving krachtens de wet op een bepaald moment en in de toe
komst. Dit geldt ook voor onze volksvertegenwoordiging die nu 
buiten vaak zeer ingrijpende voorschriften blijft. 
Op twee punten acht ik de nodige flexibiliteit met name van belang. 
In de eerste plaats zorgen de artikelen 5, jo. artikel 7 ervoor dat 
de uitvoering van de regelen in het belang van een doelmatige 
afvoer van mestoverschotten gefaseerd moet plaatsvinden, te begin
nen in die regio's waar de situatie van extra mestproductie de 
meest nijpende trekken vertoont. Gezien het feit dat de ernst van 
de problemen per gebied erg kan verschillen is de mogelijkheid van 
een gefaseerde regionale aanpak volledig op zijn plaats. 
In de tweede plaats verschaft artikel 9 de mogelijkheid om het van 
de ontwikkelingen in de praktijk te laten afhangen of het wenselijk 
is de mestbanken met toezicht te belasten. Voorts is voorzien in de 
mogelijkheid dat de mestbanken worden belast met het toezicht op 
bepaalde nader aan te wijzen delen van de regelgeving. De grote rol 
die het wetsontwerp aan de mestbanken toekent ten behoeve van een 
doelmatige afzet of verwerking van de mestoverschotten valt toe te 
juichen juist omdat het hier een eenvoudige doelorganisatie be
treft. Ik acht het echter problematisch de mestbanken niet alleen 
te belasten met de uitvoering van de regelen die voor hen zijn 
vastgelegd, maar eveneens het toezicht op de naleving ervan. Bij de 
uitvoerbaarheid én controleerbaarheid van de Meststoffenwet door de 
Mestbanken kunnen-de nodige vraagtekens geplaatst worden. Het lijkt 
me bezwaarlijk deze twee taken in een hand te stellen, te meer daar 
hierbij ook tuchtrechtelijke bevoegdheden aan de mestbanken worden 
toegekend. Het lijkt me juister om deze twee taken niet bij de 
mestbanken onder te brengen. Dit om te vermijden dat door een 
orgaan, gevormd door belanghebbenden, toezicht wordt uitgeoefend op 
diezelfde belanghebbenden. 
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Verder acht ik het een goede zaak dat het uitgangspunt '!Je ver
vuiler betaalt' ten grondslag ligt aan de Meststoffenwet waar het 
gaat om de financiering van de mestbanken. Ik hoop dat het beginsel 
'de vervuiler betaalt' volledig tot zijn recht kan komen en dat 
hieraan geen afbreuk gedaan wordt via eventuele bijdragen van de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties of de overheid. De op grond 
van de Wet Bodembescherming te stellen norm ten aanzien van het ge
bruik van mest zal in hoge mate de handhaafbaarbeid bepalen en in 
hoeverre het beginsel 1 de vervuiler betaalt' kan worden doorge
voerd. Een te strenge nonn zal de naleving niet bevorderen omdat er 
dan een zware financiële last komt te rusten op de intensieve 
veehouderij. 



44 

Noten 

1. Tweede Kamer, vergaderjaar 1983/1984, 18271, nr. 2. 
2. Wet van 19.4. '47 stb. H 123. 
3. KB houdende voorschriften inzake meststoffen 11.7. '77 stb. nr. 

459/'77. Wijziging 22.11.'79 stb. nr. 674/'79. 
4. - Ontheffingsbeschikking verbodsbepalingen meststoffen (art. 7 en 8) 

stcrt. '77, 230 (blz. 4) 
stcrt. '79, 250 (blz. 6) 

- Beschikking bijzondere ontheffing meststoffen (art. 7 lid 2) 
stcrt. '77, 230 c(blz. 4) 
stcrt. '79, 250 (blz. 6) 

- Meststoffenbeschikking '77 (art. 2 t/m 6) 
stcrt. '77, 161 (blz. 12, zie rectificatie in stcrt. 185, blz. 7) 
stcrt. '78, 249 (blz. 13) 
stcrt. '82, 17 (blz. 5, zie rectificatie in stcrt. 27, blz. 5) 
stcrt. '83, 123 (blz. 8) 

- Beschikking analysemethoden meststoffen 1979. 
stcrt. '79, 82 (blz. 10), 250 (blz. 6) 

- Beschikking onderzoekstarleven RIKILT (art. 8) 
stcrt. '81, 82 (blz. 9) 
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Hoofdstuk 4. De provinciale vraagstukken 

4.1. Provinciale Privacy 

4.1.1. Inleiding 
De provincie Noord-Brabant heeft de wens te kennen gegeven 
te komen tot een provinciale verordening mestoverschotten. 
De achtergronden van de wens om te komen tot een dergelijke 
verordening zijn reeds in het inleidend hoofdstuk geschetst. 
Gezien het feit dat de zorg voor het milieu tot het provin
ciaal belang behoort staat het vast dat P.S. de bevoegdheid 
hebben om op grond van artikel 90 Provinciewet daartoe een 
verordening vast te stellen. De verordening zou ertoe moeten 
strekken de basis te bieden voor het aan regels onderwerpen 
van de afvoer van hoeveelheden dierlijke mest die, ingevolge 
bepaalde gebruiksregelen, niet op het eigen bedrijf voor 
bemesting mogen worden gebruikt, teneinde tot een doelmatige 
afvoer en afzet van deze mestoverschotten te komen. 
Om inzicht te krijgen in het mestoverschot per bedrijf, 
noodzakelijk om tot een doelmatige afvoer en een doelmatige 
controle te komen, zal men over de nodige (bedrijfs)gegevens 
moeten beschikken. Het betreft gegevens als waarvan in de 
Ontwerp-Meststoffenwet (1) in artikel 8 tweede lid, melding 
wordt gemaakt. Het zijn gegevens met betrekking tot: 
1. De omvang van de (pluim)veestapel; 
2. De van derden afgenomen dierlijke meststoffen; 
3. De hoeveelheid grond die door dat bedrijf voor landbouwkundig 

gebruik wordt geëxploiteerd. 

Een van de alternatieven om inzicht te krijgen in het 
mestoverschot per bedrijf is het opleggen van een registra
tieplicht aan de intensieve veehouder. De kernvraag die nu 
gesteld wordt is de vraag of er bij provinciale verordening 
aan de burger een registratiesysteem mag worden opgelegd. 
Het gaat er nu dus om een inschatting te maken van het 
risico dat de bedoelde verordening met een registratie
systeem loopt om te sneuvelen bij de Kroon of een rechter. 
Voor wat betreft het repressieve toezicht van de Kroon (2) 
in de vorm van de bevoegdheid om bij KB besluiten van PS en 
GS te schorsen of te vernietigen wegens strijd met de wet of 
het algemeen belang (artikel 165 Provinciewet) moet gesteld 
worden dat deze vorm van administratief toezicht van hoger
hand niet verder in de beschouwingen betrokken zal worden. 
Ik laat dit links liggen omdat er voor wat dit betreft 
informele contacten bestaan tussen de provincie Noord
Brabant en de Kroon. Voor die verhouding echter blijft de nu 
te maken inschatting toch van belang. En op zichzelf heeft 
dit verhaal natuurlijk ook zijn waarde los van toetsende 
instanties. 
In het hiernavolgende zal het met name gaan over de waar
schijnlijke rechterlijke kijk op een provinciale verordening 
met een registratiesysteem. Afgezien van een eventuele 
toetsing aan artikel 90 Provinciewet (3) heeft de rechter 
ingevolge artikel 11 der Wet AB in alle geval de taak na te 
gaan of de bepalingen van een provinciale verordening 
wellicht anderszins met de wet in strijd zijn, en wanneer 
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zodanige strijd aanwezig is te achten zal hij de betrokken 
bepalingen onverbindend verklaren. In het kader hiervan 
staat centraal de verhouding tussen een regi::>trat.iesysteem 
in de mestverordening en het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, ook wel het recht op privacy 
genoemd. 

4.1.2. Nieuwe Grondwet 

De in 1983 afgesloten grondwetsherziening geeft een be
langrijke uitbreiding te zien van de constitutionele aan
dacht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
De Grondwet welke op 17.2.1983 werd afgekondigd brengt een 
nieuw artikel 10 (4) dat ik vanwege zijn belang integraal 
citeer: 
1. Ieder heeft behoudens bij of krachtens de wet te stellen 

beperkingen recht op eerbiediging van zijn persoonlijke 
levenssfeer. 

2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken 
van persoonsgegevens. 

3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op 
kennisname van over hen vastgelegde gegevens en van het 
gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering 
van zodanige gegevens. 

Het eerste lid is als een klassiek grondrecht geformuleerd 
terwij 1 de leden twee en drie een instructienorm voor de 
wetgever bevatten. De MvT bij artikel 10 (5); 'met het 
voorstel wordt voortgebouwd op de gedachte van de staats
commissie dat de technische en ma a tschappe 1 ij ke on twikke
lingen het vraagstuk van de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer klemmend hebben gemaakt. Enerzijds is niet te 
ontkomen aan een groei van technische en andere factoren 
welke de mogelijkheid in zich bergen dat voor de persoon
lijke levenssfeer steeds minder ruimte overblijft, ander
zijds lijkt de aandacht voor de persoonlijke levenssfeer te 
zijn toegekomen en de waarde, welke deze naar heersende 
overtuiging heeft, te zijn gestegen. Eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer wordt in onze samenleving thans 
terecht beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een 
menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze 
rechtsorde. De regering was dan ook met de staatscommissie 
van mening dat aan het recht op eerbiediging van de persoon
lijke levenssfeer een plaats onder de grondrechten moet 
worden toegekend'. 

Mocht de mestverordening een inbreuk betekenen op de per
soonlijke levenssfeer op grond van het eer:;te lid van 
artikel 10 dan is het van belang te weten welke wettelijke 
grondslag vereist is voor het invoeren van beperkingen op de 
persoonlijke levenssfeer. Volgens de MvT (6) biedt artikel 
10 de waarborg die inhoudt dat voor het invoeren van een 
beperking een formeel-wettelijke grondslag vereist is. 
Volgens het eerste lid van artikel 10 heeft ieder dus, be
houdens bij of krachtens een parlementaire wet te stellen 
beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke 
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levenssfeer (7). Zou een provinciaal registratiesysteem een 
beperking van het recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer betekenen dan moet de verordening ongrondwettig 
worden geoordeeld aangezien de verordening als Wet in 
materiële zin onvoldoende basis biedt om een inbreuk op de 
privacy te maken. Echter, additioneel artikel Vl zegt dat 
artikel 10 eerste lid eerst na vijf jaren of op een bij of 
krachtens de wet te bepalen tijdstip in werking treedt. Deze 
termijn kan bij de wet voor ten hoogste vijf jaren worden 
verlengd. Het tijdstip van inwerkingtreding kan voor de 
onderscheidene toepassingsgebieden van artikel 10 eerste lid 
verschillend worden gesteld. 
De MvT bij additioneel artikel VI zegt hierover: 'In de 
toelichting op artikel 10 eerste lid is in een tot op zekere 
hoogte globale benadering beschreven wat onder persoonlijke 
levenssfeer moet worden verstaan. Bewust is hierbij de 
mogelijkheid van een zekere groei van het begrip persoon
lijke levenssfeer opengelaten. Het behoeft echter geen 
betoog dat de praktijk tal van voorbeelden van beperking van 
het grondrecht kent. In een groot aantal van deze gevallen 
is aan de eis voldaan dat het recht alleen bij of krachtens 
de (parlementaire) wet mag worden beperkt. Het is evenwel 
niet te ontkennen dat ook een aantal inbreuken valt aan te 
wijzen waaraan geen wet ten grondslag ligt. In verband 
hiermee is de noodzaak aanwezig de wetgever enige respijt te 
verschaffen om de vereiste (formeel) wettelijke voorzie
ningen te treffen'. 

We hebben kunnen constateren dat weliswaar de inwerking
treding van artikel 10, eerste lid van de nieuwe grondwet is 
opgeschort maar als gevaar speelt op de achtergrond mee een 
mogelijk anticiperen op artikel 10, eventueel in combinatie 
met internationale bepalingen ter bescherming van de persoon
lijke levenssfeer. Dat het niet ondenkbaar is dat de rechter 
vooruitloopt op de uiteindelijke inwerkingtreding van een 
grondwetsartikel blijkt uit twee recente uitspraken van de 
voorzitter Afdeling. Rechtspraak R. v. St. (8). Het betrof hier 
twee uitspraken met betrekking tot artikel 9 Grondwet; het 
recht tot vergadering en betoging. 
Een anticiperende overweging in beide uitspraken: 'Ingevolge 
artikel 9 eerste lid van deze Wet wordt het recht tot 
vergadering en betoging erkend, behoudens ieders verantwoorde
lijkheid voor de wet. Ingevolge het tweede lid van dat 
artikel kan de wet regels stellen ter bescherming van de 
gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding 
of voorkomen van wanordelijkheden. Ingevolge het additioneel 
artikel V Grondwet treedt artikel 9 voorzover dit betrekking 
heeft op het recht tot betoging, eerst na vijf jaren op een 
bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in 
werking. Hoewel vorenstaande bepaling nog niet in werking is 
getreden zijn wij van oordeel dat naar de thans gangbare 
rechtopvatting door overheidsorganen met vorengenoemd grond
wetsartikel rekening behoort te worden gehouden bij de 
beoordeling van een verzoek als het onderhavige. Daarbij 
dienen naar ons aanvankelijk oordeel zwaarwegende omstandig
heden in het geding te zijn, indien wordt besloten het 
daarin neergelegde recht tot betoging te beperken'. 
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4.1.2.1. Persoonlijke levenssfeer 
Vastgesteld moet worden wat nu eigenlijk de strek
king is van het begrip 'persoonlijke levenssfeer' 
uit artikel 10 Grondwet. Dit om te bepalen of de 
verordening überhaupt wel een inbreuk op de per
soonlijke levenssfeer betekent. Wanneer men niet 
weet wat er beschermd wordt is het moeilijk vast te 
stellen dat daarop inbreuk wordt gemaakt. Donner 
stelt vast: 'Dit is zeer gewenst want die levens
sfeer moet behoudens bij of krachtens de wet tt: 
stellen beperkingen worden geëerbiedigd. Zou 
bijvoorbeeld de rechter menen dat een provincie- of 
gemeenteverordening de persoonlijke levenssfeer 
niet of onvoldoende eerbiedigt dan zou in dat 
opzicht die verordening ongrondwettig moeten worden 
geoordeeld. Het is zowel voor de rechter als voor 
de lagere regelaars dus wel gewenst dat komt vast 
te staan wat onder het begrip moet worden verstaan' 
(9). 

A. Uit de MvT bij artikel 10 blijkt dat het 
individu recht heeft op afweging van het belang 
dat met registratie van zijn persoonsgegevens 
is gediend tegen zijn belang om van ongewenste 
beeldvorming door de registratie gevrijwaard te 
blijven. Dit heeft tot gevolg dat de aard en de 
mate van de gewenste bescherming variëert van 
geval tot geval. Uit de MvT bij artikel 10: 
'een handeling die op het ene terrein als een 
ongeoorloofde inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer moet worden aangemerkt kan elders 
geoorloofd zijn. Sommige terreinen van het 
menselijk leven hebben een zo intiem karakter 
dat elke ongewenste waarneming ervan een 
ongeoorloofde aantasting van de privacy in
houdt. Op ander gebieden is gewone zintuige
lijke waarneming toegelaten, op weer andere is 
het mogelijk dat niet de vastlegging maar 
slechts de publicatie van het geregistreerde 
ongeoorloofd is. De aard en de mate van inti
miteit van hetgeen omtrent een ander wordt 
waargenomen of gepubliceerd is hierbij van 
groot gewicht'. 
Hierbij sluiten aan de denkbeelden van de mede 
naar aanleiding van de discussie rondom de 
volkstelling 1971 en 1972 ingestelde Staats
commissie bescherming persoonlijke levenssfeer 
in verband met persoonsregistraties onder 
voorzitterschap van Prof.mr. T. Koopmans (10), 
kortweg genoemd de commissie Koopmans. De 
commissie bracht in 1974 een interim- (11) en 
in 1976 het eindrapport (12) privacy en persoons
registratie uit. De staatscommissie werd 
ingesteld om de regering advies uit te brengen 
over de vraag welke wettelijke of andere 
maatregelen wenselijk zijn ter bescherming van 
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de persoonlijke levenssfeer in verband met het 
gebruik van geautomatiseerde registratiesyste
men voor persoonsgegevens en over de vraag in 
hoeverre het wenselijk is deze maatregelen mede 
van toepassing te doen zijn op andere persoons
registraties, met name indien daaruit gegevens 
aan derden plegen te worden verstrekt. 
Het zwaartepunt van het omvangrijke eindrapport 
van de staatscommissie wordt gevormd door een 
voorstel voor een wettelijke regeling met 
betrekking tot persoonsregistraties. De MvT bij 
het huidige wetsontwerp op de persoonsregistra
ties (13) heeft aansluiting gezocht bij de 
beschouwingen van de staatscommissie omtrent 
het begrip privacy. Het vertrekpunt van deze 
beschouwingen was dat het begrip persoonlijke 
levenssfeer als rechtsbegrip nog betrekkelijk 
onbestemd gebleven is. Maar het heeft zich tot 
dusver wel op uiteenlopende gebieden geleend 
als middel om in de maatschappij levende 
ethische uitgangspunten in de sfeer van het 
recht te brengen en aldus juridisch bruikbaar 
te maken. Dat betekent dat de inhoud van het 
begrip mede wordt bepaald door het gebied 
waarop het wordt toegepast. De inhoud van het 
begrip persoonlijke levenssfeer blijft nog 
volledig open. De MvT en de parlementaire 
behandeling van artikel 10 Grondwet hebben met 
de invulling slechts een aarzelend begin 
gemaakt. De wetgever heeft mijns inziens 
terecht een open norm achtergelaten om de 
nadere invulling in de praktijk te laten 
plaatsvinden aan de hand van wetgeving en een 
concrete rechterlijke belangenafweging. Hier is 
immers sprake van een jong en onbestemd begrip 
dat zich nog duidelijk ontwikkelen moet en 
waaromtrent de rechtsopvattingen niet eenduidig 
zijn. 

B. Er zijn nog meer aspecten van de bescherming 
van de privacy te onderkennen; het betreft hier 
het machtsaspect. Uit de MvT bij artikel 10: 
'Door allerlei gegevens omtrent personen te 
registeren, deze in verband met elkaar te 
brengen en vervolgens bij het nemen van voor 
persouenen belangrijke beslissingen van die 
gegevens gebruik te maken kan de privacy worden 
aangetast. Doorslaggevend daarbij behoeft niet 
zozeer te zijn dat al die gegevens intieme 
informatie zouden bevatten (dat is in feite 
dikwijls ook niet het geval) maar de privacy
aantasting kan hierin gelegen zijn dat over de 
individuele burger met al zijn hoedanigheden, 
gedragingen en andere kenmerken, welke zijn 
persoon en zijn leven vormen, op allerlei 
plaatsen gegevens worden vastgelegd en dat dit 
geheel van gegevens een steeds grotere invloed 



52 

gaat hebben op voor hem belangrijke zaken. 
Aldus kan een situatie ontstaan waarin de 
burger onvoldoende ruimte overhoudt om z~Jn 

eigen leven te leiden met zo weinig mogelijk 
inmenging van buitenaf. 
Derhalve, niet alleen de verzameling w1n 
gegevens maar ook het gebruik dat daarvan wordt 
gemaakt kan van betekenis zijn voor de vraag of 
de persoonlijke levenssfeer wordt aangetast'. 
In het interim-rapport merkt de Staatscommissie 
Koopmans op: 'Het individu kan zich geconfron
teerd zien met een complex van gegevens over 
hemzelf dat zich aan zijn beheersing onttrekt. 
Hij kan dit ervaren als over hem uitgeoefende 
anonieme macht. Bij het uitwerken van de rege
ling die de Staatscommissie voor ogen staat zal 
mede aan dit machtsaspeet de nodige aandacht 
moeten worden besteed (14). 

Mijn uitgangspunt is dat een registratieplicht 
van persoonsgegevens in principe mogelijk moet 
zijn tenzij het belang gevrijwaard te blijven 
van ongewenste beeldvorming door de registratie 
zwaarder weegt dan het belang dat met regi
stratie is gediend. Uitoefening van overheids
macht moet worden gelegitimeerd; een mestveror
dening met een registratiesysteem waarmee 
verdere milieuhygiënische ellende wordt voor
komen mits doelmatig, onder de nodige voor
waarden en omkleed met waarborgen biedt een 
voldoende rechtvaardiging. Straks meer hier
over. 

4.1.2.2. Persoonsgegevens 
Nu we iets meer weten van de persoonlijke levens
sfeer is een nadere bespreking van het begrip 
persoonsgegevens op zijn plaats. 
In de ontwerp-Wet op de persoonsregistraties wordt 
in artikel 1 onder persoonsgegevens verstaan: 'een 
gegeven dat herleidbaar is tot een individuele 
natuurlijke persoon'. De term persoonsgegevens 
heeft in het ontwerp ruime betekenis (15). Gedacht 
kan worden aan ieder gegeven dat informatie kan 
verschaffen omtrent een bepaalde persoon. Uit de 
opgenomen omschrijving vloeit voort dat het niet 
alleen gaat om gegevens die een persoon identifi
ceren, zoals naam, adres, geboortedatum en der
gelijke, of gegevens die direct in combinatie daar
mee voorkomen, maar om alle gegevens die met een 
bepaalde persoon in verband kunnen worden gebracht. 
De gegevens moeten op een persoon herleidbaar zijn. 
Mag in een situatie redelijkerwijs worden verwacht 
dat iedere mogelijkheid verloren is gegaan om 
verband te leggen tussen de gegevens en een be
paalde persoon dan kan er niet meer van tot een 
persoon herleidbare gegevens gesproken worden. Het 
gaat om gegevens betreffende individuele personen. 
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Informatie die uitsluitend betrekking heeft op 
groepen van personen valt derhalve buiten de 
omschrijving in het ontwerp. Dergelijke informatie 
kan echter een persoonsgegeven worden indien zij op 
een bepaalde persoon wordt betrokken. Uitsluitend 
wanneer het gaat om natuurlijke personen kan sprake 
zijn van persoonsgegevens. Gegevens die betrekking 
hebben op bedrijven, verenigingen en dergelijke 
vallen daarbuiten. Dit zal echter anders zijn 
wanneer uit de gegevens ook weer informatie omtrent 
natuurlijke personen te putten is. Gezien het feit 
dat er in de intensieve veehouderij veel eenmans
ondernemingen bestaan, zullen de gevraagde (be
drijfs) gegevens herleidbaar zijn tot de positie 
van de eigenaar en dus persoonsgegevens zijn. 
Gezien mijn uitgangspunt van een in principe 
mogelijke registratie van persoonsgegevens mits de 
concrete belangenafweging dit toestaat is ook nu de 
kwantiteit en kwaliteit van de gevraagde gegevens 
van belang in de casuistiek. Wanneer men vanuit de 
gegevens redenerend algemene grenzen wil trekken, 
ontkomt men niet aan een indeling van gegevens naar 
gevoeligheid. Weliswaar is het niet goed mogelijk 
om in abstracto de gevoeligheid van een bepaald 
gegeven te bepalen, maar dat neemt niet weg dat men 
wel een indeling kan maken die erop gebaseerd is 
dat sommige gegevens in het algemeen gevoeliger 
zijn dan andere. 

In dit ontwerp Wet op de persoonsregistraties 
worden de persoonsregistraties gereguleerd aan de 
hand van een indeling in de categoricän meldings
plichtige, reglementsplichtige en vergunnings
plichtige persoonsregistraties. Bij deze indeling 
wordt betekenis toegekend aan de vraag of in een 
registratie bepaalde gevoelige gegevens worden 
opgenomen. Weliswaar bestaat er de moeilijkheid dat 
de gevoeligheid van een persoonsgegeven niet zelden 
afhankelijk is van de situatie waarin dat gegeven 
een rol speelt en dat ook de combinatie van niet
gevoelige gegevens onder omstandigheden wel ge
voelige informatie kan opleveren. In artikel 1 
worden toch een aantal gegevens opgesomd zoals ras, 
godsdienst, politieke gezindheid, strafrechtelijk 
verleden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid, 
seksuele gerichtheid en dergelijke, waarvan het 
gevoelige karakter in het algemeen bezwaarlijk kan 
worden ontkend. In de artikelsgewijze toelichting 
bij artikel 1 van de in aansluiting op het ontwerp 
van Wet op de persoonsregistraties ontworpen 
provinciale regeling bescherming persoonlijke 
levenssfeer (16) wordt vermeld dat met de definitie 
van het begrip gevoelige gegevens in feite meer een 
aanduiding gegeven wordt van de aard der gegevens 
dan dat daarmee exact vaststaat welk gegeven ge
voelig is. Het oordeel daaromtrent zal sterk 
afhangen van de omstandigheden terwijl het begrip 
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ook naar tijd en plaats een verschillende invulling 
zal krijgen mede afhankelijk van maatschappelijke 
ontwikkelingen. De gevoeligheid van de met het 
registratiesysteem in de mestverordening verkregen 
(bedrijfs)gegevens is gering. Deze factor moet 
worden meegewogen bij de beoordeling van een 
registratiesysteem in de mestverordening. 

4.1.3. Internationale aspecten 
Het is nu zaak om na te gaan in hoeverre er internationale 
bepalingen bestaan die betrekking hebben op de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer. Ingevolge artikel 94 van de 
Grondwet zijn op dit punt twee voor Nederland bindende 
verdragen van belang: de Europese conventie voor de rechten 
van de mens (ECRM) (17) en het Internationaal verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten (IVB & PR) (18). Hoewel 
er tussen artikel 8 ECRM, artikel 17 IVB & PR en het consti
tutionele recht op privacy verschillen in terminologie 
bestaan, behoeven voor wat betreft de reikwijdte hieraan 
geen conclusies verbonden te worden (19). In beginsel hebben 
de genoemde artikelen betrekking op eenzelfde vrijheidsrecht 
gericht op de bescherming van bepaalde aspecten van de 
persoonlijke levenssfeer. Gezien het feit dat de omvang van 
de persoonlijke levenssfeer zich nog moet ontwikkelen is 
flexibiliteit noodzaak. 

A. Artikel 8 ECRM. 
1. Een ieder heeft recht op eerbiediging van Z1Jn privé

leven, zijr. gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisse
ling. 

2. Geen inmengging van enig openbaar gezag is toegestaan met 
betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voorzover 
bij de wet is voorzien en in een democratische samen
leving nodig is in het belang van 's-lands veiligheid, de 
openbare veiligheid of het economisch welzijn van het 
land, de bescherming van de openbare orde en het voor
komen van strafbare feiten, de bescherming van de gezond
heid of de goede zeden of voor de bescherming van de 
rechten en vrijheden van anderen. 

De reikwijdte van de aan artikel 8 ECRM te ontlenen bescher
ming staat niet vast. Het in artikel 8 opgenomen recht heeft 
in de rechtspraak een onvoldoende omlijning gevonden. Voor 
de toetsing van de mestverordening aan deze verdragsnorm 
zijn met name de beperkingsbevoegdheden van belang. In 
artikel 8 ECRM is materiële wetgeving in de vorm van een 
verordening van de lagere wetgever in staat inbreuken te 
maken op het recht op eerbiediging van de privacy. 'Dan 
zover bij de wet is voorzien', in het tweede lid van artikel 
8 ECRM mag gelezen worden als 'dan zover bij de wet in 
materiële zin is voorzien' • . De mogelijke beperkingen in een 
verordening van de lagere wetgever worden geacht ook zonder 
uitdrukkelijke delegatie de vereiste rechtsgrondslag te 
bezitten (20). 
De beperkingen op het privacy-recht van het eerste lid zijn 
wel gebonden aan de in het tweede lid limitatief opgesomde 
beperkingsgronden. Weliswaar is er van een limitatieve 
opsomming sprake, de doelcriteria zijn wel veelomvattend en 
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worden ruim geïnterpreteerd (21). Naast de voorwaarde dat 
een beperking op het privacy-recht bij de wet moet zijn 
voorzien moet zij ook 'nodig (necessary) zijn in een demo
cratische samenleving'. Dit betekent dat een beperking 
alleen dán in overeenstenuning met het Europees verdrag te 
brengen valt wanneer de beperking in het kader van de 
aangevoerde belangen, afgezet tegen de eisen van een de
mocratische samenleving stelt, nodig is. In het algemeen 
wordt de nationale overheden op dit punt een ruime beoor
delingsmarge gelaten en beperkt het Hof zich tot een mar
ginale toetsing. 
In de recente jurisprudentie lijkt het Europees Hof echter 
bereid tot een zelfstandiger beoordeling van het 'necessity
begrip'. 
Drs. G. Overkleeft-Verburg (22) meent dat het Europese Hof 
met als toetssteen het necessity-begrip een middel in handen 
heeft om stringenter te toetsen naarmate fundamenteler 
waarden in het gedrang komen en dat het Hof daar in deze zin 
ook gebruik van maakt. In de uitspraak Klass e.a. (23) tegen 
de BRD werd het Hof een oordeel gevraagd over de verenig
baarheid van onder andere artikel 8 ECRM met de op artikel 
10 par. 2 van de Westduitse Grondwet gebaseerde Wet tot 
beperking van het brief-, post-, telefoon- en telegraaf
geheim, welke het afluisteren van telefoongesprekken moge
lijk maakt zonder dat de betrokkene daarvan op de hoogte 
werd gesteld. Weliswaar werd de inbreuk op de privacy 
aanvaard maar de afweging tussen het rcht van het individu 
en de bescherming van de democratische gemeenschap gebeurde 
zéér zorgvuldig en werd gekenmerkt door een evenwichtige 
benadering van de problematiek. 

In de uitspraak van de Europese Conunissie voor de rechten 
van de mens (24) inzake de rechtmatigheid van de Britse 
Volkstelling 1981 komt de voorwaarde van het nodig zijn in 
een democratische samenleving duidelijk aan de orde. 
De Britse volkstelling, die een plicht tot het verstrekken 
van persoonsgegevens betekende, kan .een beperking van het in 
artikel 8 ECRM gegarandeerde recht op eerbiediging van 
privacy tot gevolg hebben die een rechtvaardiging uit het 
tweede lid behoeft. In de eerste plaats wordt geconstateerd 
dat de inbreuk mogelijk gemaakt wordt door een voldoende 
wettelijke basis, de census-act van 1920. 
Vervolgens valt de volkstelling te brengen onder het doel
criterium van 'het economisch welzijn van het land'. Het 
houden van een volkstelling is in de overige lid-staten een 
gangbaar insturnent om het nodige statistische materiaal te 
vergaren. Tenslotte wordt bekeken of het middel van de 
volkstelling in overeenstenuning te brengen valt met het 
doel, tegen de achtergrond van de eisen die een democra
tische samenleving nodig acht. Gezien het feit dat de 
volkstelling vertrouwelijk, zorgvuldig en doelmatig plaats
vond werd geen strijd met de ECRM geconstateerd. 

Volgens drs. G. Overkleeft-Verburg (25) heeft de toetsing 
aan het necessity-begrip een rechtsvergelijkend perspectief. 
Commissie en Hof toetsen de belangenafweging mede tegen de 
achtergrond van wat in de overige lid-staten van de Raad van 
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Europa gebruikelijk is. In dit kader valt het 'Volkszäh
lungsurteil' (26) van het Bundesverfassungsgericht te 
plaatsen (27). Het Bundesverfassungsgericht formuleerde op 
grond van artikel 2 abs. 1, in samenhang met artikel 1 abs. 
l van de Westduitse Grondwet een grondwettelijk recht op 
'Informationelle Selbstbestirnmung'. Dit grondrecht garan
deert de bevoegdheid van het individu om zelf over de 
prijsgave en het gebruik van zijn persoonlijke gegevens te 
beslissen. Het is voor een vrije ontplooiing van het indi
vidu immers een voorwaarde dat het individu beschermd wordt 
tegen een ongebreidelde vastlegging, het gebruik en koppe
ling van persoonsgegevens. De burger moet weten bij wie, 
over wat, wanneer en bij welke gelegenheid gegevens over hem 
beschikbaar zijn. Zou dit niet het geval zijn dan ontstaat 
een 'transparante' samenleving met een burger die neigt tot 
conformisme om vooral niet op te vallen. 
Het recht op 'Informationelle Selbstbestirnmung' is echter 
geen absoluut recht. Het individu moet toch rekenen op 
beperkingen van het recht op grond van een overwegend 
algemeen belang, Een nadere duiding van de beperkingen vindt 
plaats aan de hand van de rechtsstaatidee. De beperkingen 
behoeven een wettelijke grondslag, waarmee de omvang van de 
beperking duidelijk wordt ('Rechtsstaatliche Normenklar
heit') en moeten proportioneel en doelmatig z~jn ('Ver
haltnismässigkeit'). 

In het recente arrest van de Hoge Raad (28) Numansdorp is 
eveneens sprake van een toetsing van persoonsregistraties. 
In het arrest wordt het belang van registratie van persoons
gegevens afgewogen tegen het belang van het individu bij 
eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. De feiten 
lagen als volgt: de verdachte had op dinsdag 16.2.1982 om 
ongeveer 21.00 een recreatiewoning in Numansdorp gebruikt. 
Zulks was strafbaar ingevolge artikel 112 verordening op de 
recreatiewoonverblijven van de gemeente Numansdorp in 
samenhang met de door B en W uitgevaardigde regeling tot 
vaststelling zomerseizoen recreatiewoonverblijven. Volgens 
die regeling mogen recratiewoonverblijven buiten het zomer
seizoen alleen tussen 8.00 en 20.00 gebruikt worden. Slechts 
in zeer beperkte mate was buiten het zomerseizoen gebruik 
gedurende de avond en de nacht toegestaan. Daarbij gold de 
voorwaarde dat van dit gebruik inschrijving in een register 
moest plaatsvinden. In een zeer korte overweging verklaart 
de Hoge Raad het cassatiemiddel van de verdachte gegrond: 
'7. Bij afweging van de betrokken belangen te weten 

enerzijds het tegengaan van permanente bewoning van 
recreatiewoonverblijven en anderzijds de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer van de daarbij be-· 
trokken personen hebben B en W in redelijkheid niet 
kunnen komen tot een registratieplicht als voorzien in 
artikel 2, 4 en 5 beschikking, zulks bij wij ze van 
voorwaarde voor een vrij stelling van het verbod van 
artikel 112 derde lid verordening. Derhalve moet 
laats~genoemde bepaling, in samenhang met de beschik
king · inhoudende een verbod met de mogelijkheid van 
vrijstelling onder voorwaarden als evenbedoeld te 
dezen buiten toepassing blijven'. 
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De overweging is vooral interessant vanwege hetgeen er niet 
of niet uitdrukkelijk wordt gezegd (29): De Hoge Raad zegt 
niet uitdrukkelijk dat de verordening op de recreatiewoon
verblijven van de gemeente Numansdorp en het daarop geba
seerde besluit van B en W in strijd zijn met artikel 8 ECRM. 
De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is slechts 
een van de belangen die B en W moeten afwegen. 
De advocaat-generaal Mr. Remroelink acht de verplichting tot 
inschrijving in een register niet in strijd met het recht op 
de persoonlijke levenssfeer. Hiervan is geen sprake aan
gezien deze inbreuk door het tweede lid van artikel 8 ECRM 
wordt gedekt en artikel 10 eerste lid Grondwet nog niet 
geldt in verband met additioneel artikel VI Grondwet. Ook 
kan worden volgehouden (30) dat de Hoge Raad lijkt te zijn 
overgegaan op een substanti~lere toetsing van persoonsregi
straties aan de hand van artikel 8 ECRM (in combinatie met 
een anticipatie op artikel 10 Grondwet). Uiteindelijk komt 
men toch uit bij een belangenafweging als waarvan in 'Nu
mansdorp' sprake was. 

Ik meen dat onze mestverordening met een registratiesysteem 
de toets van artikel 8 ECRM kan doorstaan. Ervan uitgaande 
dat de mestverordening een inbreuk betekent op het privacy
recht biedt artikel 90 Provinciewet in de eerste plaats 
voldoende basis voor een inbreuk. In de tweede plaats kan de 
mestverordening voldoen aan het doelcriterium uit het tweede 
lid, 'bescherming van de gezondheid'. Dit, omdat de mest
verordening mede is opgezet ter bescherming van het milieu, 
onder andere in de vorm van de door de mestoverschotten 
bedreigde drinkwatervoorziening (31). Om de kans op een 
rechterlijke aantasting te verkleinen i s het tenslotte 
noodzaak dat de keuze voor een registratiesysteem in de 
mestverordening uitvoerig zal moeten worden gemotiveerd 
(32). 
Aangetoond zal moeten worden dat het registratiesysteem 
noodzakelijk is om het gestelde doel te bereiken. Eventuele 
alternatieven zullen zorgvuldig op hen mérites moeten worden 
beoordeeld. Belangrijk element bij de belangenafweging door 
de rechter is daarbij het feit dat een bureaucratisch 
systeem wordt opgezet. Lichtere alternatieven moeten belang
rijke hiaten bevatten of ondoelmatig zijn. Naast de registra
tieplicht zijn de volgende alternatieven denkbaar. 
1. Het stellen van een verbodsbepaling plus repressieve con

trole. 
2. Het verplichten van een mestboekhouding per bedrijf en 

melding van het mestoverschot en de bestemming ervan aan 
een centraal orgaan. Hierbij past een steeksproetgewijze 
repressieve controle van de mestboekhouding. 

Het alternatief van het stellen van de verbodsbepaling met 
een controle achteraf lijkt me ondoelmatig. Een van de 
nadelen is dat er geen zicht bestaat op de hoeveelheid mest 
die (ev. in een toegestane periode) op het land wordt 
gebracht. De norm is in het algemeen of per bedrijf dus niet 
te handhaven. Verder bestaat er voor de mestbank geen 
inzicht hoeveel mest zal worden aangeboden en waarheen die 
wordt getransporteerd. Een doelmatige controle is derhalve 
niet verzekerd. 
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Het is mijns inziens het beste t~ kiezen voor een mestboek
houding. Dit middel is in vergelijking met eeu registratie
plicht, waarbij de boer wordt verplicht de (bedrijfs) 
gegevens toe te leveren, heel wat lichter. Met dit lichtere 
middel wordt via haar indirecte sturing door middel van een 
steeksproeigewijze controle achteraf als stok achter de 
deur, hetzelfde doel bereikt, namelijk inzicht in het 
mestoverschot per bedrijf. Bovendien behoeft hiermee geen 
indrukwekkend databestand opgezet te worden om de mestover
schotten aan de hand van de toegeleverde bedrijfsgegevens 
vast te stellen. 
Voor wat betreft de gevraagde gegevens nog de opmerking dat 
slechts de voor het vaststellen van het mestoverschot hoogst 
noodzakelijke gegevens gevraagd mogen worden. Mocht er een 
mestverordening plus registratiesysteem komen dan is het 
raadzaam de verordening te combineren met een regeling 
bescherming persoonlijke levenssfeer. De kans op onverbin
dendverklaring van de verordening door de rechter wordt 
erdoor geringer. De geregistreerden moeten middelen ten 
dienste gesteld worden om invloed uit te oefenen op de 
gegevens en het gebruik dat daarvan wordt gemaakt. Ook is 
het nodig dat houders en gebruikers aan regels worden 
gebonden. In dit verband zou de privacy van de geregi
streerden de nodige bescherming kunnen vinden in de regeling 
bescherming persoonlijke levenssfeer van de provincie 
Noord-Brabant (33). 

B. Artikel 17 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en 
Politieke rechten. 

1. Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of 
onwettige inmenging in zijn privé-leven, Z1Jn gezins
leven, zijn huis en zijn briefwi.sseling, noch aan on
wettige aantasting van zijn eer en goede naam. 

2. Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen 
zodanige inmenging of aantasting. 

Naast artikel 8 ECRM lijkt artikel 17 geen aanvullende 
garanties te bieden. Ook met de inhoud van artikel 17 kan 
men nog alle kanten op; de interpreterende organen moeten 
het artikel nog de nodige inhoud verschaffen. Ook hier kan 
een materieel wetsbegrip voor een beperkingsgrond voldoende 
basis bieden zodat een verordening van een lagere wetgever 
in staat 'is inbreuk te maken op het recht op privacy. 
Volgens de MvT op het ontwerp van de goedkeuringswet (34) is 
een voorschrift van algemene strekking immers voldoende. 

4.1.4. Slotbeschouwing 
Het feit dat de (grond)wetgever in artikel 10 een open 
begrip heeft achtergelaten heeft mijn instemming. De tech
nische en maatschappelijke ontwikkelingen rondom de bedrei
ging van de persoonlijke levenssfeer gaan zo snel dat de 
wetgever met een gedetailleerder standpunt altijd achter de 
feiten zou aanlopen De rechtsopvattingen liggen niet zo vast 
en moeten zich nog uitkristalliseren. Van belang is met name 
de reikwijdte van het recht op bescherming van de persoon
lijke levenssfeer. Zijn de ideeën van de Staatscommissie 
Koopmans uit 1976 met in aansluiting daarop het wetsontwerp 
op de persoonsregistraties (1981) nog steeds de geldende 
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ideëen?, of is dit inmiddels een verouderde opvatting (35) 
en is de bescherming van het recht op privacy gegaan in de 
richting van een beschikkingsrecht op persoonsinformatie 
(recht op informationele privacy) onder erkenning van de 
noodzaak tot beperking van dit recht op grond van zwaarder 
wegende belangen? Een nadere bestudering van de zogenaamde 
ruime en enge opvatting met betrekking tot het recht op 
privacy geeft volgens mij slechts subtiele verschillen te 
zien. In de ruime opvatting van het recht op privacy als 
recht op informationele privacy is in principe een onvrij
willige inbreuk op de privacy onmogelijk tenzij op grond van 
de belangenafweging een algemeen belang dat met de registra
tie van de persoonsgegevens is gediend zwaarder weegt. 
In de enge opvatting is een onvrijwillige inbreuk op de 
privacy in principe mogelijk tenzij op grond van diezelfde 
belangenafweging het belang om gevrijwaard te worden van 
ongewenste beeldvorming door een registratie zwaarder zou 
wegen. In de ruime opvatting zal men in de belangenafweging 
de gevoeligheid van gegevens niet meenemen en zal sneller 
een privacyaantasting geconstateerd worden, waarvoor echter 
géén algemene regel te geven is. 
Op grond van de recente jurisprudentie wordt wél stringenter 
getoetst met artikel 8 ECRM plus anticipatie op artikel 10 
van onze nieuwe Grondwet als basis. Uiteindelijk draait het 
toch om de belangenafweging zowel in de enge als in de ruime 
opvatting. Een recent onderzoek (36) naar de opvattingen van 
de wetgever aan de hand van de parlementaire behandeling van 
een aantal wetsontwerpen en daarop vooruitlopende nota's, 
voorzover er privacyaspecten expliciet aan de orde komen, 
getuigt van zowel een ruime als een enge opvatting van de 
wetgever met betrekking tot het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. De opvattingen van de wetgever 
dragen het karakter van een belangenafweging. De belangen
afweging is door de aarzelende stellingname van de wetgever 
nu voornamelijk overgelaten aan het concrete rechterlijke 
oordeel. 

Een autonome provinciale mestverordening zal het registra
tiesysteem geven. Deze uiting van provinciale autonomie 
betekent het zelfstandig regelen en besturen van de eigen 
aangelegenheden, van wat de Grondwet met een door amende
ment-Faher in de tekst behouden woord noemt 'de huishou
ding' • De huishouding is een open begrip dat moet worden 
gezien in het verband van de gedecentraliseerde eenheids·· 
staat. De autonomie krijgt haar inhoud positief door wat de 
plaatselijke besturen doen en laten en negatief door wat 
hoger gezag doet en bepaald. Weliswaar heeft de centrale 
overheid de regeling van het privacy-recht tot zich getrok
ken, zij heeft de inhoud van het begrip in het midden 
gelaten en haar gelding voorlopig opgeschort. Gezien echter 
de anticiperende werking van artikel 10 Grondwet en de 
stringentere toetsing aan artikel 8 ECRM moet een mest
verordening met registratiesysteem resultaat zijn van een 
zeer zorgvuldige afweging. Dit, gezien het f e it dat de 
beperking op de privacy door de provinciale wetgever nader 
wordt genormeerd door uit de rechtsstaatidee voortvloeiende 
rechtsbeginselen als het 1 Gebot der Normenklarheit' en de 
Grundsatz der Verhältnismässigkeit'. 
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De normen met betrekking tot het provinciale registratie
systeem moeten de beperkingen op de privacy duidelijk 
omlijnen. Verder moet de keuze voor een registratiesysteem 
duidelijk worden gemotiveerd en met de nodige waarborgen 
worden omkleed. Zoals al gezegd valt mijn keus op een 
mestboekhouding. Het is het relatief minst ingrijpende en 
het is tevens een doelmatig middel om het doel van de 
vaststelling der mestoverschotten en daarmee een goede 
afvoer, te bereiken. Door haar indirecte sturing zal de 
handhaafbaarbeid (37) ook goed in het oog gehouden worden. 
De keus voor een mestboekhouding als inbreuk op de privacy 
van de boer met een autonome provinciale verordening als 
voldoende basis: is een belangenafweging van geheel eigen 
orde. Naar mijn overtuiging is er voldoende legitimatie te 
vinden in de provinciale wens om de gigantische Brabantse 
mestproblematiek te reguleren. Zeker nu de landelijke 
maatregelen nog lang op zich laten wachten is de wens te 
komen tot een mestverordening plus registratiesysteem 
volledig op zijn plaats. 
Onze nieuwe Grondwet bevat namelijk ook een artikel 21: 'De 
zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het 
land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu' 
(38). 
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4.2. Een mogelijke mestheffing 

4.2.1. Inleiding 
Mocht de provinciale wens, om te komen tot een provinciale 
mestverordening, werkelijkheid worden dan zal deze provin
ciale activiteit de nodige financiële consequenties met zich 
meebrengen. De bedoeling is nu om te onderzoeken of het 
mogelijk is de agrarische bedrijven te laten bijdragen in de 
kosten van een mestbank via het in het leven roepen van een 
provinciale heffing. Artikel 132, zesde lid van de nieuwe 
Grondwet zegt dat 'de Wet bepaalt welke belastingen door de 
besturen van de provincies en gemeenten kunnen worden 
geheven •••• '. Voor wat betreft de provincies heeft de 
Grondwet hier het oog op de artikelen 145 t/m 157 van de 
Provinciewet (hoofdstuk XIV). Artikel 146 Provinciewet 
beschrijft limitatief (1) en zeer beperkt de belastingen die 
de provincies mogen heffen: 
1. Belastingen waarvan de heffing krachtens bijzondere 

wetten geschiedt. 
2. Opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. 
3. Precariorechten. 
4. Leges en andere retributies. 
In artikel 145 Provinciewet is bepaald dat PS-besluiten tot 
het invoeren, wijzigen of afschaffen van een provinciale be
lasting door de Kroon moeten worden goedgekeurd. Vooraf 
dient te worden aangetekend dat het begrip 'heffingen' een 
verzamelnaam is voor diverse vormen van overheidsinkomsten, 
dus ook belastingen. Fraaier geformuleerd kan men onder een 
heffing verstaan; het door de overheid krachtens dwang en 
volgens bepaalde algemeen geldende regels tot zich doen 
overgaan van vermogen (2). 

4.2.2.1. Belastingen waarvan de heffing krachtens bijzondere 
Wetten geschiedt 
Onder belastingen verstaat men gedwongen inkomens
of vermogensoverdrachten van particuliere huishou
dingen aan de overheid waartegenover geen aanwijs
bare rechtstreekse tegenprestatie staat. De bijzon
dere formele Wetten bepalen welke belastingen door 
de besturen van de provincies worden geheven. Omdat 
er geen relevante formele Wet bestaat die de basis 
zou kunnen zijn voor de noodzakelijke Provinciale 
belastingheffing in het kader van de mestproblema
tiek kan deze mogelijkheid geen financiële middelen 
verschaffen. 

4.2.2.2. Opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigen
belasting (3) 
Sedert de Wet van 24.12.1970 (4) voorziet ~e Pro
vinciewet in de mogelijkheid tot het heffen van op
centen op de hoofdsom van de motorrij tuigenbelas
ting. In de motivering (5) wordt gesteld dat 
'gezien de belangrijke functie van de provincies 
met betrekking tot de wegen, een nieuw provinciaal 
belastinggebied het beste kan worden gevonden in de 
sfeer van de motorrijtuigenbelasting, een belasting 
die én een snellere groei én een bevredigender 
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middelenverdeling over de provincies inhoudt dan de 
bestaande opcentenheffing'. De opcentenheff:ing 
wordt echter als algemeen dekkingsmiddel beschouwd: 
de Wet bepaald niet dat de opbrengsten uitsluitend 
voor aanleg en verbetering van de wegen moeten 
worden aangewend. De opcentenregeling houdt in dat 
de provincie voor het tijdvak l. 4. 1985-3 I. 3. 198ó 
maximaal 27.1% mag heffen (6) van de motorrijtui
genbealsting die de in de provincie gevestigde 
houders van motorrijtuigen als bedoeld in de Wet op 
de Motorrijtuigenbelasting 1966 (7) verplicht zijn 
te betalen. In Noord-Brabant is het tarief van de 
opcentenheffing voor genoemd tijdvak op 19.5% 
vastgesteld. Ter verkrijging van meer middelen ten 
behoeve van de uitoefening van een milieutaak in de 
vorm van de aanpak van de mestproblemen zou de 
opcentenheffing tot 27.1% verhoogd kunnen worden. 
Het benutten van deze mogelijkheid laat de ver
vuiler echter niet betalen. Het is bovendien niet 
het beleid van het college van GS om via een 
verhoging van het percentage opcenten op de motor
rij tuigenbelasting andere financiële gaten te 
dichten. 

4.2.2.3. Precariorechten (8) 
In artikel 148 eerste lid onder b. sub 3 worden de 
precariorechten aangeduid als 'rechten voor het 
hebben van voorwerpen onder. op of boven provin
ciale grond of water. voor de openbare dienst 
bestemd' • Voor provincies • die veel eigen wegen 
hebben. is de heffing van precariorechten vooral 
belangrijk bijvoorbeeld terzake van hieraan gelegen 
benzinepompen. Aangezien artikel 150 Provinciewet 
niet van toepassing is geldt niet de beperking tot 
'een matige winst 1 • Omdat deze rechten gebonden 
zijn aan provinciale eigendommen (9) komen ze als 
heffing in verband met onze mestverordening niet in 
aanmerking. 

4.2.2.4. Leges en andere retributies (10) 
Een retributie wordt door de overheid krachtens 
algemene regelen geheven terzake van een concrete 
door de overheid als zodanig bewezen dienst. De 
door de overheid aan de particulier bewezen dienst 
is aanwijsbaar en van individuele aard. Leges en 
andere retributies worden voor provinciale belas
tingen gehouden. Heffing van retributies is dus een 
middel voor de kosten van de door de provincie 
geleverde prestaties een vergoeding te krijgen van 
hen. die hiervan profijt hebben. Jn artikel 150 
Provinciewet is bepaald dat de retributies niet 
hoger mogen zijn dan nodig is om een ma~ige winst 
aan de provincie te verzekeren. Gaat de verordening 
hier bovenuit dan vindt geen goedkeuring plaats. 
Dit betekent dat terzake van de begrenzing van de 
matige winst de beslissing bij de Kroon ligt. In de 
praktijk van het goedkeuringsrecht wordt een 
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winstopslag van maximaal 25% van de kosten aan
vaard. Indien een retributieverordening is goedge
keurd wordt aangenomen dat de in artikel 150 
opgenomen begrenzing in acht is genomen en zal een 
beroep van de burger op de belastingrechter niet 
baten (11). 
In artikel 148, eerste lid, onder b, sub 1 en 2 der 
Provinciewet worden retributies omschreven. Het 
betreft rechten voor: 
1. 'Het gebruik overeenkomstig de bestemming van 

voor de openbare dienst bestemde provinciale 
bezittingen of voor de openbare dienst bestemde 
werken of inrichtingen die bij de provincie in 
beheer of in onderhoud zijn'. 
Niet bestemd voor de openbare dienst worden 
gerekend de bezittingen, werken of inrichtingen 
ten dienste van een provinciaal bedrijf (arti
kel 148 tweede lid Provinciewet). 

2. 'Het genot van door of vanwege het provinciaal 
bestuur verstrekte diensten, tenzij deze 
bedrijfsmatig worden verstrekt of bestaan in 
het tijdelijk ter beschikking van particulieren 
stellen van provinciaal personeel'. Opvallend 
is het verschil in redact ie tussen 'bed r:ij f :;
matig' en 'provinciaal bedrijf': Bedrijfsn·.atig 
is ruimer aangezien met provinciaal bedrijf 
toch wel wordt bedoel een bedrijf in de zin van 
het eerste lid van artikel 133 Provinciewet. In 
het derde lid van artikel 148 Provinciewet 
worden inrichtingen door de provincie in stand 
gehouden zonder streven naar algehele dekking 
van kosten, niet als bedrijven aangemerkt, 
indien de tarieven afhankelijk zijn van het 
inkomen of het vermogen. Om niet te spreken van 
bedrijven en dus om de mogelijkheid van belas
tingheffing vai retributies open te houden moet 
aan twee voorwaarden worden voldaan: 
- Dat niet naar algehele dekking van kosten 

wordt gestreefd. 
- Dat de tarieven afhankelijk worden gesteld 

van het inkomen of het vermogen. (Draagkracht
beginsel) 

Leges zijn een bijzonder soort retributies. Zij 
worden geheven bij de afgifte van stukken aan 
particulieren in de vorm van beschikkingen, 
uittreksels, afschriften e.d. Het voorschrift 
van de beperking van de tarieven tot een 
'matige winst' geldt niet voor leges. 

Geconcludeerd moet worden dat de retributie als 
heffing ter financiering van de activiteiten 
van de mestbank een algemene beperking in zich 
bergt: door toepassing van het profijtbeginsel 
is een algemene basisheffing niet mogelijk. 
Ingeval van een heffing moet er een duidelijk 
verband bestaan tussen de heffing en de door de 
mestbank te leveren dienst. 
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.Hocht de mestbank gaan functioneren in de vorm 
van een (provinciaal) bedrijf of als andere tak 
van dienst ex. artikel 133 Provinciewet, dan zal 
aan de beide voorwaarden uit het derde lid van 
artikel 148 Provinciewet voldaan moeten worden, 
wil er van retributie-heffing sprake zijn. Aan 
de eerste voorwaarde zou via een gedeeltelijke 
financiering uit de algemene middelen van de 
provincie wel voldaan kunnen worden. De tweede 
voorwaarde om het draagkracht-principe bij de 
taakstelling in te passen lijkt niet voor de 
hand te liggen. Wordt een mestbank gegoten in 
de vorm van een (functionele) provinciale 
commissie ex. artikel 64 Provinciewet, dan is 
retributieheffing mogelijk en in overeenstem
ming met artikel 88 tweede lid ProvincieweL 
Een concrete tegenprestatie bijvoorbeeld in de 
vorm van een doelmatige afvoer van mest moet 
wél aanwijsbaar zijn. Behoudt de mestbank een 
privaatrechtelijke rechtsvorm dan is elke 
mogelijkheid van financiering via retributie
heffing uitgesloten. Voor bedrijfsmatig ver
strekte diensten is het provinciale heffingen
stelsel niet geschreven. 

De slotconclusie kan kort en helder uiteengezet worden. Het 
provinciaal belastingstelsel is limitatief en beperkt om een 
provinciale heffing in het leven te roepen ter financiering 
van de activiteiten van een mestbank. Slechts retributiehef
fing door een mestbank als (functionele) provinciale commis
sie is mogelijk. Een mogelijkheid om het beperkt omschreven 
provinciaal belastingstelsel met zijn bijbehorende goedkeu
ring te omzeilen is het door de Mestbank in privaatrechte
lijke zin vragen van vergoedingen en prijzen voor de leve
ring van haar diensten die dan zullen bestaan uit een 
doelmatige mestafvoer. 
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4.3. Provinciaal bestuur door particulieren 

4.3.1. Inleiding 
Mocht er een provinciale mestverordening tot stand komen dan 
zal een mestbank de zorg moeten dragen voor het op elkaar 
afstemmen van het aanbod van en de vraag naar dierlijke 
mest. Deze taak, die van een doelmatige afvoer van de 
mestoverschotten, is toebedracht aan een al bestaande 
privaatrechtelijke instantie: de Stichting Mestbank (1). Het 
probleem dat nu voorligt is de vraag in welke vorm er bij 
een provinciale verordening een overdracht van publiekrech
telijke bestuursbevoegdheden aan een reeds bestaande pri
vaatrechtelijke stichting kan plaatsvinden en onder welke 
voorwaarden zulks zou kunnen geschieden. 

Potentiële voordelen die spelen bij de toekenning van 
bestuursrechtelijke bevoegdheden aan een bestaande privaat
rechtelijke instelling zijn: 
1. Spreiding van de bevoegdheden. 
2. Ontlasting van de overheid, hetgeen aansluit bij de 

tendens tot privatisering, dat wil zeggen het overhevelen 
van taken naar de particuliere sector, die van overheids
wege plachten te worden uitgevoerd (2). 

3. Democratisering, door het meer betrekken van belangheb
benden bij het bestuur. Hierbij wordt aangesloten aan het 
motief van wenselijkheid van aansluiting bij een gegeven 
toestand. De taken in kwestie worden reeds zonder publiek
rechtelijke basis voor een organisatie van belanghebben
den verricht. De aanwijzing van dezelfde organisatie 
waarborgt de continuïteit en het gebruik van bestaande 
kennis en ervaring. Dit vergroot de kans op aanvaard
baarheid van de publiekrechtelijke regeling in de kring 
van belanghebbenden (3). 

In de verouderde literatuur (4) over de samenwerking tussen 
de overheid en particulieren worden de publieke en de 
private sfeer strikt van elkaar onderscheiden. Samenwerking 
tussen de onderscheiden gebieden is onder voorwaarden we l 
mogelijk. Inmiddels heeft een sterk uitgebreide overheida
activiteit geleid tot een nieuwe opvatting ove r wat de staat 
is en behoort te zijn. De huidige moderne staat is niet 
alleen rechtsstaat in de negentiende-eeuwse zin. Het gaat 
niet meer uitsluitend en zelfs niet meer in de eerste plaats 
om een overheid die het i.ndividuele gedrag van de burger 
tracht in te perken opdat de openbare orde, zedelijkheid of 
gezondheid niet in gevaar komt en die zich overigens tot 
maatschappelijke bijsturing bepaalt. De moderne staat i s 
geworden tot een verzorgingsstaat, waarbij de overheid zich 
inzet voor de welvaart en welzijn voor iedereen. Praktisch 
op alle hoofdgebieden van het bestuursrecht, voorzover 
gekenmerkt door de moderne verzorgingstaak van de overheid, 
komt het verschijnsel van medewerking van particulieren aan 
de bestuurstaak voor. Het s trikte onderscheid tus sen de 
publieke en de private sfeer is verdwenen in de bemoeienis 
van de verzorgingsmaatschappij. Beter dan van medewerking 
aan het bestuur kan men spreken van een gezamenlijke belan
genbehartiging door overheid en particulieren. Wij leven 
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niet alleen in een verzorgingsstaat maar ook in een verzor
gingsmaatschappij (5). 

Het zijn niet alleen de 'klassieke overheden' en de daaraan 
gekoppelde instanties waaraan publiekrechtelijke bevoegd
heden zijn toegekend, een deel van de overheidstaak ligt in 
de handen van andere instanties; van overheidswege opge
richte privaatrechtelijke rechtspersonen, instanties waaraan 
overheid 'en particulieren samenwerken of soms ook geheel 
particuliere instellingen. Medewerking van particulieren aan 
het bestuur komt in vele varianten voor (6). Mocht er in dit 
geval bestuur worden toebedeeld aan de bestaande Stichting 
Mestbank dan zal er sprake zijn van bestuur door particu
lieren. Bestaande particulieren kán de formele wet met 
bestuursbevoegdheid bekleden (7). De hier bedoelde instantie 
is in hoofdzaak een echte particuliere instelling. Om de van 
overheidswege opgerichte privaatrechtelijke personen hiervan 
te kunnen onderscheiden heeft De Goede daarvoor de sprekende 
betiteling 'pseudoparticulier' geïntroduceerd (8). In 
verband met de bepaling van het publiekrechtelijk karakter 
moet het begrip 'gezag' voorop worden gesteld. Niet het deel 
zijn van de overheidsorganisatie stempelt tot administratief 
orgaan, maar het bekleed zijn met openbaar gezag (9). Ook 
Stroink stelt in zijn dissertatie de publiekrechtelijke 
bevoegdheden centraal (10). 

De Provinciewet heeft een voorkeur voor samenwerking in een 
publiekrechtelijke vorm. Artikel 93 bepaalt dat de besluiten 
der provinciale besturen tot het oprichten van of deelnemen 
in stichtingen of N. V. 's de goedkeuri!J.g van de Kroon be
hoeven. Het tweede lid zegt nader dat de goedkeuring van de 
Kroon niet wordt verleend dan indien deze vorm van beharti
ging van het openbaar belang daarvoor bijzonder aangewezen 
moet worden geacht (11). In de Gemeentewet komt een bepaling 
van dezelfde strekking voor (artikel 228, sub a en 234). 
Indien toedeling van bestuur aan de bestaande Stichting 
Mestbank tot de mogelijkheden zou behoren dan behoeft een 
dergelijke toedeling, ex. artikel 93 Provinciewet, voor
afgaande toestemming van de Kroon. Niet omdat er een stich
ting door de provincie opgericht zou worden, wél omdat 
deelgenomen wordt in een bestaande stichting via toedeling 
van publiekrechtelijke bevoegdheden. Het woord deelnemen kan 
vragen oproepen. De vakliteratuur zegt weinig over deze 
materie; de parlementaire stukken (12) geven echter vol
doende aanwij zingen. Het betreft de parlementaire stukken 
van de behandeling van het ontwerp van de 'Wet tot wijziging 
van een aantal bepalingen van de Gemeentewet met betrekking 
tot het toezicht op de gemeentebesturen' (13), waarbij onder 
andere ook het met artikel 93 Provinciewet vergelijkbare 
artikel 228 Gemeentewet werd veranderd. 'Onder deelneming is 
te verstaan het actief deel hebben aan de werkzaamheden ten
einde daardoor rechtstreeks een (i.c.) gemeentelijke taak 
uit te oefenen ( ••• ) De bedoeling is dus ( •• ) te voorkomen 
dat de gemeente een privaatrechtelijke vorm kies t om een 
publiekrechtelijk belang te behartigen'. 
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Indien het om een openbaar belang gaat ( .. ) behoeft deel
neming in een stichting slechts goedkeuring als de gemeente 
als partner optreedt, dat wil zeggen een belangrijke c.q. 
overheersende bestuurlijke inbreng heeft, hetgeen bijvoor
beeld uit de statuten kan blijken (14). Van belang is dat er 
een oogmerk moet zijn om op deze wijze door het verkrijgen 
van zeggenschap een openbaar belang te behartigen of mede te 
behartigen (15). Gebleken is wel dat de Kroon de richtlijnen 
van de wetgever op dit punt serieus neemt. Dat de Kroon er 
strikt de hand aan houdt blijkt uit de Kroonjurisprudentie 
(16). De waarde van de Kroonuitspraken voor onze vraagstel
ling is gering: er is in de meeste uitspraken geen sprake 
van een particuliere organisatie, aan welke de wetgever 
concreet omschreven taken opdraagt, maar de overheid zelf 
die onder het pseudoniem van een privaatrechtelijk persoon 
een algemeen belang gaat behartigen, maar zonder dat de Wet 
deze met publiekrechtelijke bevoegdheden bekleedt. 

4.3.2. Legitimatie van bestuursoverdracht aan particulieren 
De eis van wetmatigheid van bestuur, als element van het 
rechtsstaatideaal naast de grondrechten, de machtsverdeling 
en de rechterlijke controle, geldt in ons land als een regel 
van ongeschreven recht. Niet helemaal duidelijk is welke 
overheidsbevoegdheden precies onder het legaliteitsbeginsel 
vallen. Algemeen wordt aangenomen dat de eis betrekking 
heeft op het bestuur voorzover er door dat bestuur een 
inbreuk wordt gemaakt op de vrijheid of eigendom van de 
burger (17). Aangezien de bevoegdheden op grond van de 
provinciale mestverordening een inbreuk zullen betekenen op 
vrijheid en eigendom van de betrokken agrariërs moet de 
bestuursbevoegdheid die er aan de Stichting Mestbank wordt 
overgedragen terug te voeren zijn tot een regel van recht 
die ook de omvang van de bestuurbevoegdheid bepaalt. Be
stuursorganen kunnen op verschillende manieren aan hun 
bestuursbevoegdheden komen. Aan de orde komen attributie, 
delegatie en mandaat. 

4.3.2.1. Attributie 
Het ligt voor de hand te beginnen met attributie 
omdat attributie de normale manier is waarop een 
bestuursorgaan met een bestuursbevoegdheid wordt 
uitgerust. Een wetgever schept een nieuwe bestuurs
bevoegdheid en kent die tot aan een bestaand of 
voor die gelegenheid geschapen (overheids)orgaan. 
Bij attributie gaat het om een originele wijze van 
bevoegdheidsverkrijging: een orgaan verkrijgt 
een bevoegdheid die nog niet aan een ander toe
behoorde. Attributie van bestuursbevoegdheid aan 
privaatrechtelijke rechtspersonen is toegestaan 
waardoor het bestuur door particulieren ontstaat 
(18). Dat een door particulieren opgerichte rechts
persoon met publiekrechtelijke bevoegdheden wordt 
belast is een interessante figuur: de (grond)wet
telijke waarborgen waarmee de samenstelling van een 
publiekrechtelijk orgaan pleegt te zijn omringd 
ontbreken hier immers. Hieruit volgt dat bij 
attributie aan privaatrechtelijke organisaties in 
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beginsel de gebruikelijke verantwoordingsplicht 
wordt doorbroken en de mogelijkheden tot politieke 
controle worden afgesneden. Duk (19) stelt dat er 
zich in het bijzonder bij attributie aan privaat
rechtelijke organisaties gevaren voor democratische 
besluitvorming kunnen voordoen. In dit kader zegt 
hij dat de lagere wetgevers geen bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden aan de politieke gezags
dragers kunnen ontnemen dan in gevallen waarin een 
Wet in formele zin dit toelaat. 

De Provinciewet geeft voor attributie aan een 
bestaande privaatrechtelijke stichting geen moge
lijkheden. Andere provinciale bestuursorganen dan 
die genoemd in artikel 5 Provinciewet kunnen zijn, 
commissies, ambtenaren en andere met name genoemde 
functionarissen. Zij kunnen bestuursbevoegdheden 
bezitten, hetzij krachtens attributie bij formeel
wettelijke regeling hetzij krachtens delegatie of 
mandaat, gegeven door een daartoe bevoegd orgaan. 
Attributie aan andere provinciale organen dan die 
genoemd in artikel 5 Provinciewet neemt, relatief 
bezien, al een bescheiden plaats is: voor attri
butie van bestuur aan een bestaande stichting heeft 
de Provinciewet helemaal geen plaats ingeruimd. 
Voor deze opzet is gekozen met het oog op de 
verzekering van de doorwerking van de democratische 
sociale rechtsstaat. Deze waarborg brengt immers de 
eis mee, dat de bevoegdheden en plichten tot 
regeren en besturen met <Ie daaraan inherente in
grepen in het maatschappelijke en het individuele 
leven van de mensen in de eerste plaats worden 
geattribueerd aan colleges en personen die zijn 
verkozen of benoemd en een externe politieke 
verantwoordelijkheid dragen (20). 

4.3.2.2. Delegatie 
In tegenstelling tot attributie is delegatie (21) 
een afgeleide wijze van bevoegdheidsverkrijging: 
het ene orgaan, de delegans, draagt een hem toe
komende bevoegdheid over aan een ander orgaan, de 
delegataris, die deze bevoegdheid op eigen naam en 
gezag en onder eigen verantwoordelijkheid gaat 
uitoefenen. Uit het karakter van een delegatie 
volgt dat een delegans de bevoegdheid kwijt is 
voorzover die is overgedragen. Dat de delegans de 
overgedragen bevoegdheid kwijt is, betekent in
tussen niet dan de uitoefening van die bevoegdheid 
aan zijn zeggenschap zou zijn onttrokken. 
In de eerste plaats kan hij de delegatie ongedaan 
maken. Voorts kan hij de delegatie clausuleren. 
Niet zelden wordt dit in de wettelijke regeling 
waarin de delegatie van een bepaalde gevoegdbeid is 
geregeld, met zoveel woorden tot uitdrukking 
gebracht (22). Een dergelijke algemene instructie
bevoegdheid lijkt zich wel te verdragen met een 
niet-hiërarchische verhouding tussen het delege-
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rende en het gedelegeerde bestuursorgaan, bij
zondere instructies in de zin van aanwij zingen in 
het concrete geval wellicht minder. J. Peters heeft 
betoogt (23) dat een overgedragen wettelijke 
bevoegdheid door de delegans niet wezenlijk mag 
worden beperkt (24). Delegatie van bestuursbevoegd
heid betekent dus dat een bevoegdheid niet meer 
toekomt aan het bestuursorgaan waaraan de wette
lijke regeling die bevoegdheid had toegekend, maar 
aan een ander. Ze doorbreekt het wettelijke be
voegdhedenpatroon en daarom is voor delegatie 
altijd een wettelijke basis vereist (25). De 
wettelijke delegatiebasis kan liggen hetzij in de 
wettelijke regeling waarop de betrokken bestuursbe
voegdheid berust, hetzij in een algemene delegatie
regeling. 

Een aantal bepalingen in de Provinciewet geeft een 
algemeen-wettelijke delegatieregeling: 

Artikel 88 eerste lid bepaalt dat PS slechts 
aan GS en aan een provinciale commissie bevoegd
heden van de staten kunnen delegeren. In de 
volgende leden wordt voor wat betreft sommige 
bevoegdheden uitdrukkelijk bepaalt dat ze niet 
voor delegatie in aanmerking komen. 
Volgens artikel 103a kunnen PS op voorstel van 
GS een beperkt aantal bevoegdheden van GS aan 
een provinciale commissie delegeren. 
Artikel 104 eerste lid geeft PS de mogelijkheid 
om GS te machtigen de uitvoering van een of 
meer bepalingen van een besluit van PS te 
delegeren aan door GS aan te wijzen provinciale 
ambtenaren. 

Dat de rechter de delegatiebepalingen restrictief 
kan interpreteren blijkt wel uit de jurisprudentie 
(26) op grond van het met artikel 104 Provinciewet 
bijna identieke artikel 211 van de Gemeentewet. 

De conclusie mag getrokken worden dat de Provincie
wet ook voor delegatie van bestuur aan een bestaan
de stichting geen ruimte biedt. Daarvoor is het 
systeem van de Provinciewet sluitend en té beperkt. 

4.3.2.3. Mandaat 
Wordt bij attributie een bevoegdheid geschapen en 
bij delegatie een bevoegdheid overgedragen, bij 
mandaat is er van vertegenwoordiging sprake (27). 
Mandaat is de figuur waarbij een orgaan, de man
dans, een ander orgaan, de mandataris, opdraagt een 
bevoegdheid van de mandans uit te oefenen onder de 
blijvende verantwoordelijkheid van de mandans. De 
mandans kan algemene en bijzondere instructies 
blijven geven, het mandaat intrekken en de bestuurs
bevoegdheid zelf blijven uitoefenen. Men pleegt te 
onderscheiden tussen mandaat ter afdoening en 
mandaat ter ondertekening, maar in de praktijk 
lopen deze figuren dikwijls door elkaar. Soms neemt 
de mandataris de interne beslissing, maar onder-
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tekent de mandans de uitgaande brief of het uit
gaande besluit; soms doet de mandataris beide; soms 
wordt ook de interne beslissing genomen door de 
mandans, maar wordt hetgeen de administratie 
verlaat namens hem door de mandataris ondertekend. 
Meestal zal mandaat aan niet-ondergeschikten een 
wettelijke basis hebben. Deze basis zal er veelal 
zijn, omdat het behoud van de volle verantwoorde
lijkheid van de mandans veronderstelt, dat hij de 
mandataris geheel onder controle heeft. Veronder
steld mag worden dat een provinciale verordening 
als een Wet in materiële zin ook voldoende garantie 
kan bieden voor het in toom houden van de mandata
ris. Is er bij mandaat aan niet- ondergeschikten 
geen uitdrukkelijke wettelijke voorziening, dan is 
een rechtsgeldig mandaat alleen mogelijk indien 
volgens Konijnenbelt (28) aan drie voorwaarden is 
voldaan: 
1. De mandataris aanvaardt het mandaat. 
2. De gemandateerde bevoegdheid ligt in de sfeer 

van de normale bevoegdheden van de mandataris. 
3. De betrokken wettelijke regeling verzet zich 

niet tegen (deze vorm van) mandatering. 
Publicatie van besluiten tot machtiging aan niet
ondergeschikten is gebruikelijk. 

Op provinciaal niveau bestaan er wettelijke belem
meringen zowel voor het afdoenings- als voor het 
ondertekeningsmandaat. Deze beperkingen gelden niet 
zozeer voor het eenhoofdige bestuursorgaan van de 
Commissaris van de Koningin alswel voor de colle
giale bestuursorganen PS en GS. De Provinciewet 
bevat gedetailleerde bepalingen omtrent de besluit
vorming van PS en GS. Ingeval van mandaat komt 
natuurlijk niets terecht van de waarborgen die, in 
het belang van een zorgvuldige besluitvorming 
kennelijk met deze bepalingen zijn beoogd. Hier 
valt een onderscheid te maken tussen afdoening en 
ondertekening. Wat de afdoening van door deze 
organen te nemen beslissingen betreft, behelst de 
Provinciewet bepalingen voor besluiten van GS 
(artikel 47 en 50) en PS (artikel 18 en 26). 
Besluiten welke namens de genoemde colleges zouden 
worden genomen, zouden, hoewel zij de status van 
besluiten van die colleges hebben, aan de voormelde 
voorschriften niet voldoen. Ten aanzien van beslui
ten van PS en GS is ook ondertekeningsmandaat niet 
mogelijk. Stukken die van PS en GS uitgaan moeten 
worden ondertekend. 

Aangezien de praktijk altijd sterker blijkt te Z1Jn 
dan de leer kan men zich in de praktijk 1 redden 1 

met noodconstructies. Feitelijk kunnen bijvoorbeeld 
de beslissingen door anderen genomen worden en 
formeel door het bevoegde college in vergadering 
(29). Het betreft dan de zogenaamde hamerstukken. 
Dit is echter weinig bevredigend. In de literatuur 
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wordt dan ook een wetswijziging bepleit (30) 
hetgeen een aanpassing van de Provinciewet aan de 
praktijk zou betekenen. 

4.3.3. Slotbeschouwing 
Het provincierecht is te beperkt om publiekrechtelijke 
bevoegdheden over te dragen aan de bestaande privaatrechte
lijke Stichting Mestbank. Mandaat is de enige figuur die de 
basis voor het provinciaal bestuur door particulieren zou 
kunnen vormen; en dan nog wel met behulp van noodconstruc
ties. 
Dit, i.c., te moeten constateren is teleurstellend. Privati
sering en bestuur door particulieren zijn immers geworden 
tot een vertrouwd verschijnsel in onze verzorgingsstaat. 
Toedeling van provinciaal bestuur aan de Stichting Mestbank 
als eenvoudige doelcorporatie had voor de hand gelegen. 

De taken in kwestie worden nu al door de Stichting Mestbank 
als organisatie van belanghebbenden uitgeoefend en na 
toedeling van de publiekrechtelijke basis was er tenminste 
sprake geweest van continuïteit van kennis en ervaring. 
Toedeling van provinciaal bestuur aan de Stichting Mestbank 
hoeft mijns inziens niet strijdig te zijn met de beginselen 
van de democratische, sociale rechtsstaat. Om de waarborgen 
bij de Stichting Rechtbank in te bouwen zou het noodzakelijk 
geweest zijn om ingevolge artikel 293 e.v. Boek 2 B.W., de 
statuten van de stichting drastisch aan te passen voor wat 
betreft doelstelling en bevoegdheden, samenstelling en 
benoeming, werkwijze, politiek-bestuurlijke controle, 
rechtsbescherming en financiën. 
De bestaande Stichting Mestbank zou wél kunnen blijven func
tioneren als lid van een provinciale functionele (mest)com
missie. 
Verdere alternatieven voor de vorming van een provinciale 
mestbank zijn een provinciale commissie, een provinciaal be
drijf of andere tak van dienst. 
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4.4. De provinciale verordening en de Interimwet in het kader van het 
overgangsrecht 
In de toekomst zullen de Meststoffenwet en de Wet Bodembescherming 
het wettelijk kader vormen voor de aanpak van de mestoverschotten. 
Op dit moment is het echter nog onzeker wanneer deze wetten gereed 
zullen zijn. Ook het feit dat het hier gaat over raamwetten, die 
nog nader uitgewerkt moeten worden door middel van AMVB's is van 
belang. Eerst wanneer ook deze AMVB' s tot stand gekomen zullen 
zijn, zullen beide regelingen operationeel zijn. In afwachting van 
deze landelijke wetgeving is het onverantwoord om de mestover
schotten onbeperkt te laten toenemen. Deze mening is zowel de 
provincie Noord-Brabant als de centrale overheid toegedaan. 
De provincie Noord-Brabant stelde in 1984 een Stuurgroep Mest
problematiek in met als opdracht het formuleren van beleids
voorstellen ter aanpak van de mestoverschotten (1). De Stuurgroep 
Mestproblematiek op haar beurt riep een projectgroep in het leven 
die belast werd met de taak op korte termijn de mogelijkheden te 
onderzoeken van een provinciale verordening mestoverschotten (2). 
De provinciale verordening zal de volgende zaken moeten regelen. Ze 
zal een verbodsbepaling moeten stellen ten aanzien van het op of in 
de bodem brengen van mest boven een aan te geven hoeveelheid per 
ha. 
Verder zal ze een zodanige regeling moeten behelzen dat er inzicht 
ontstaat in het mestoverschot per bedrijf. Vervolgens een regeling 
tot doelmatige afvoer en afzet van de overschotten per bedrijf. Een 
regeling in verband met de financiering van de afvoer en afzet. En 
tenslotte de regeling van het toezicht en de controle. Tot op heden 
is de projectgroep hiermee druk bezig geweest. 
Op centraal niveau diende de minister van Landbouw en Visserij 
samen met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer op 2 november 1984 een wetsvoorstel inzake deze 
problematiek in. De Interimwet beperking varkens- en pluimveehoude
rijen is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen (3). De Interim
wet behelst een verbod tot vestiging en uitbreiding van varkens- en 
pluiveehouderijbedrijven in Nederland dan wel bepaalde delen 
daarvan. Door deze landelijke regeling wordt aan de groei van de 
omvang van de problematiek een halt toegeroepen. Dat maakt het voor 
de provincie mogelijk de eventuele verordening te beperken tot 
regels voor bestaande bedrijven. Oorspronkelijk richtte de project
groep zich mede op nieuwvestigingen en uitbreidingen. Voor een 
adequate aanpak van de problematiek zou dat noodzakelijk geweest 
Z1Jn. De recente landelijke ontwikkelingen hebben deze noodzaak 
echter achterhaald. 

Zowel de mogelijke provinciale verordening als de Interimwet hebben 
een tijdelijk en tussentijds karakter. Tijdelijk omdat ze slechts 
zullen gelden totdat de Meststoffenwet en de Wet Bodembescherming 
het regiem overnemen. De bepalingen van een provinciale verordening 
in wier onderwerp door een wet of een algemene maatregel van 
bestuur wordt voorzien houden op grond van artikel 81 Provinciewet 
van rechtswege op te gelden. 
Dat betekent dat de bepalingen van de eventuele provinciale veror
dening van rechtswege ophouden te gelden wanneer de Meststoffenwet 
of de AMVB' s op grond van deze wet onderwerpen gaan regelen welke 
aanvankelijk door de bepalingen van de provinciale verordening 
geregeld werden. 
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De Wet Bodembescherming bepaalt echter in afwijking hiervan in 
artikel 79, tweede lid dat bepalingen van provinciale verordeningen 
betreffende het onderwerp waarin deze wet voorziet, nog van kracht 
blijven tot twee jaar na inwerkingtreden van dit artikel behoudens 
in de gevallen waarin strijd met de bij of krachtens deze wet 
gestelde voorschriften zou ontstaan. 
De Interimwet bepaalt in haar artikel 12, tweede lid dat na het 
verstrijken van twee jaar na inwerkingtreding of op een eerder bij 
Koninklijk besluit te bepalen tijdstip deze wet komt te vervallen. 
De Memorie van Toelichting motiveert deze vervaldatum door te 
verwijzen naar het voorlopige karakter van deze wet, aangezien zij 
vooruitloopt op de totstandkoming van de Meststoffenwet (4). 
Provinciale verordening en Interimwet zijn tussentijds van aard in 
die zin dat hun gelding het tijdvak zal bestrijken gelegen tussen 
de toestand die ophoudt te bestaan - waarin bedrijven geheel vrij 
zijn ten aanzien van de mestoverschotten - en de toestand die be
gint te bestaan - waarin Meststoffenwet en Wet Bodembescherming de 
situatie beheersen -. 
De ernst van de problematiek, het daarmee samenhangend gevaar dat 
de landelijke wetgeving straks te laat zal komen en het ingrijpende 
karakter van de maatregelen ten aanzien van de bedrijven maken het 
zeer gewenst in deze tussenperiode al regels te stellen. Waar 
mogelijk zullen deze regels zoveel mogelijk moeten aansluiten bij 
en anticiperen op de toekomstige wetten. Anderzijds zullen zij in 
haar doelstelling beperkter en in haar maatregelen 'minder rigou
reus' zijn, aangezien ze dichter bij de oude toestand staan en de 
verworvenheden van die toestand zoveel mogelijk moeten verdiscon
teren. Vragen betreffende de verhouding oud en nieuw recht dienen 
zich hier aan. Wat is de invloed die van het oude recht blij ft 
uitgaan op de toekomst? Welke invloed zal het nieuwe recht hebben 
op wat in het verleden op grondslag van het oude recht ontstond? 
Het zijn vragen van overgangsrecht die in dit kader de speciale 
aandacht verdienen. 

In dit hoofdstuk zullen overgangsrechtelijke aspecten die een rol 
spelen bij de mogelijke provinciale verordening en bij de Interim
wet nader bezien worden. Voor een goed begrip hiervan zal het on
vermijdelijk zijn een theoretische uiteenzetting te geven van de 
overgangsproblematiek in het algemeen. 

4.4.1. Overgangsrecht; een analyse 
Volgens De Die is de kern van de overgangsproblematiek de 
vraag of bij wijziging van rechtsregels een nieuwe regel al 
dan niet op een geval toepasselijk wordt. Het is een vraag
stuk van het geldingsgebied van rechtsregels (5). De Die 
wijst op het belang duidelijk onderscheid te maken tussen de 
(inhoud van) die rechtsregel zelf en de (overgangs) regels 
die de gelding daarvan beheersen. 
De materiële regel in de mogelijke provinciale verordening 
zal onder andere een norm behelzen, waarboven het verboden 
zal zijn organische meststoffen op of in de bodem te bren
gen. Daarnaast een leveringsplicht van mestoverschotten aan 
de mestbank om een doelmatige afvoer en afzet van de over
schotten te bewerkstelligen (6). 
De materiële regel in de Interimwet omvat het verbod een 
varkens- of pluimveehouderijbedrijf nieuw te vestigen of 
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uit te breiden, althans zo'n bedrijf in werking te hebben. 
De geldingsregels daarentegen bepalen of de nieuwe regeling 
op een geval van toepassing is. Ze zijn daarom van een 
andere 'hogere' orde dan die materiële regeling. Uit de 
inhoud van de materiële regeling zelf, zo stelt De Die, zal 
men, strikt genomen, door interpretatie de geldingsregel 
niet kunnen afleiden. Wel komt het voor dat de geldingsregel 
met de materiële regel in één artikel is opgenomen, al is 
het maar door een enkel woord als; echter, niettemin, in 
afwijking van of onverminderd (7). De geschreven geldings
regels van overgangsrecht zal men echter vaker in afzonder
lijke overgangsartikelen of in een invoerings- of overgangs
wet vinden, aldus De Die. 
Een overgangsregeling, als species van de geldingsregels (8) 
bepaalt, of, en zo ja te rekenen van welk ogenblik af een 
nieuwe wettelijke regeling op een feit, een rechtsbetrekking 
of een status van toepassing wordt. 
Wanneer de nieuwe wettelijke regeling van toepassing zal 
zijn ·op een feit of bestaande toestand, zal bezien moeten 
worden met ingang van welk tijdstip. De Die stelt dat dit 
tijdstip kan voorafgaan aan het tijdstip van inwerkingtre
ding der regeling, het kan daarmee samenvallen en het kan er 
na een overgangsperiode op volgen. Dienovereenkomstig 
onderscheidt hij terugwerkende kracht, onmiddellijke werking 
en uitgestelde werking. Daarnaast is het nog mogelijk dat de 
nieuwe regeling geen werking heeft ten aanzien van een feit 
of toestand. 

Hiermee verlaat De Die de indeling die Hijmans van den Bergh 
(9) in dit kader gemaakt heeft en die lange tijd het denken 
over overgangsrecht bepaalt heeft. Hijmans van den Berg 
onderscheidt de driedeling: Terugwerkende kracht, exclusieve 
werking en eerbiedigende werking. Terugwerkende kracht heeft 
volgens hem een wet, indien zij een feit, voor haar in 
werking treden voorgevallen, van het ogenblik van zijn 
voorvallen af als onder haar heerschappij geschied be
schouwt. Exclusieve werking heeft een wet, wanneer zij onder 
de oude wet voorgevallen feiten van het ogenblik van haar in 
werking treden af als onder haar geschied beschouwt. Eer
biedigende werking heeft een wet, indien zij voorschrijft 
onder de oude wet voorgevallen feiten ook na haar in werking 
treden nog naar de oude wet te beoordelen, zij het misschien 
slechts tot een bepaald tijdstip. De Die voert verschillende 
redenen aan waarom hij de indeling van Hijmans van den Bergh 
onzuiver acht en de voorkeur geeft aan zijn eigen indeling 
(10). 
Op de eerste plaats onderscheidt Hijmans van den Bergh in 
zijn omschrijvingen niet tussen de nieuwe materiële regeling 
en de overgangsregels die haar werking naar de tijd beheer
sen. In die terminologie omvat 'de wet' niet slecht de 
materiële regel doch tevens de overgangsregel. Het maken van 
onderscheid is echter volgens De Die uiterst relevant daar 
niet de materiële regel zelf de vroeger voorgevallen feiten 
al dan niet als onder haar regiem geschied, beschouwt, maar 
het is de overgangsregel die de werking aanwijst. 
Ten twef:!de getuigt de indeling van Hijmans van den Bergh 
niet van begrip voor de twee vragen die bij overgangsrecht 
aan de orde zijn. Namelijk wordt de nieuwe wet van toepas-
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sing op bestaande toestanden, en zo ja, van welk tijdstip 
af. Onder zijn definitie van eerbiedigende werking vallen 
zowel het niet werken als de uitgestelde werking. 
Ten derde vindt De Die de termen exclusieve en eerbiedigende 
werking weinig fraai en ongelukkig gekozen. Op het eerste 
gezicht is de betekenis onduidelijk en bij nadere studie 
lijken de termen niet logisch bij elkaar aan te sluiten. 
Terugwerkende kracht geeft de nieuwe regel een nog exclusie
vere werking dan de exclusieve werking. En in de plaats van 
eerbiedigende werking zou tegenover exclusieve werking een 
term als 'beperkte werking' of 'eerbiedigende niet-werking' 
beter op zijn plaats geweest zijn. 
Tot slot vindt De Die het eenzijdig dat Hijmans van den 
Bergh alle nadruk legt op het belang van de feiten. Welke 
functie de nieuwe wet voor het overgangsrecht heeft, toetst 
hij aan haar werking op vóór de inwerkingtreding voorgeval
len feiten. Door de nieuwe wet krijgen deze feiten zijns 
inziens een andere rechtswaarde en alleen feiten bestaan 
volgens Hijmans van den Berg blijkbaar echt. Recht in 
objectieve zin, subjectieve rechten en rechtsbetrekkingen 
bestaan alleen in onze geest volgens hem. 
De Die daarentegen komt door generalisatie van een aantal 
gevallen tot vier categorieën van nieuwe wetten, die alle 
mogelijkheden dekken waarop een nieuwe wet in het bestaande 
kan ingrijpen (11). 
1. Wetten die nieuwe vereisten voor ontstaansfeiten stellen 

of bestaande vereisten laten vervallen. 
2. Wetten die een bestaande toestand opheffen. 
3. Wetten die een bestaande toestand onder een nieuw regiem 

brengen. 
4. Wetten die een bevoegdheid toekennen of een nog niet 

uitgeoefende bevoegdheid ontnemen en wel een bevoegdheid 
om een rechtsfeit met terugwerkende kracht op losse 
schroeven te zetten, om een bestaande toestand op te 
heffen of om een bestaande toestand onder een nieuw 
regiem te brengen. 

Categorie 4 omvat de bevoegdheden welke de effecten van de 
categoriën 1, 2 en 3 weerspiegelen. Hiermee wil De Die 
aangeven dat het in het overgangsrecht niet alleen gaat 
om voor de inwerkingtreding voorgevallen feiten deze 
spelen slecht bij categorie 1 en een deel van de catego
rieën 2, 3, en 4 een belangrijke rol - maar in de eerste 
plaats om wat de nieuwe wet met de bestaande toestand 
direct of - door toekenning van een bevoegdheid - indi
rect zal kunnen gaan doen. Zo'n toestand begint volgens 
De Die met een ontstaansfeit, het feit dat hem beëindigt 
kan gelden als ontstaansfeit van een nieuwe toestand. De 
ontstaansfeiten geven het rechtsleven zijn dynamiek, de 
toestand is het rechtsleven in rust. 

Als voorbeelden van de onderlinge verhouding tussen om:
staansfeiten noemt De Die onder andere: 
Ontstaansfeit leidt tot toestand (1 2) 
Oprichtingshandeling status van rechtsper

soon 
Overdracht eigendom 
Geldige overeenkomst verbintenis 
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De toestand kan zowel een status als een rechtsbetrekking 
betreffen (13). 
Bij status kan men dan denken aan zowel een natuurlijk 
persoon - in juridisch opzicht de hoedanigheid die bepaalde 
rechtsgevolgen meebrengt - als aan een rechtspersoon, als 
aan een goed. Bij de rechtsbetrekking kan zowel aan die 
tussen personen onderling als die tussen personen en goede
ren gedacht worden. Het onderscheid is er niet een van 
óf-óf. De mogelijkheid van gelijktijdig status én rechtsbe
trekking bestaat ook. 

Alvorens over te gaan tot het formuleren van beginselen die 
de regels van overgangsrecht beheersen zullen eerst de 
eventuele provinciale verordening (voor zover mogelijk) en 
de Interimwet op hun overgangsrechtelijke aspecten bekeken 
worden. Het voorafgaande zal hierbij als uitgangspunt 
genomen worden. Daarbij zal de indeling en terminologie van 
De Die gevolgd worden, daar die zuiverder en genuanceerder 
dan die van Hijmans van den Bergh wordt geacht. 

4.4.2. De provinciale verordening en overgangsrecht: een analyse 
De projectgroep die de mogelijkheden van een provinciale 
verordening onderzoekt heeft haar werkzaamheden momenteel 
nog niet afgerond. De eventueel te nemen maatregelen hebben 
nog geen vaste vorm van een wetsbepaling gekregen. Bij een 
analyse van de verordening op overgangsrechtelijke aspecten 
zal dit een beperkende factor vormen. Daarnaast moet er 
opgemerkt worden dat hier slechts aandacht besteed zal 
worden aan twee te regelen aspecten: De verbodsbepaling tot 
het op of in de bodem brengen van meststoffen boven een 
bepaalde grens en de regeling die een doelmatige afvoer en 
afzet van de mestoverschotten moet garanderen (14). 
Met betrekking tot de normering stelt de projectgroep voor 
een gedifferentieerde maatstaf op te nemen die er in grote 
lijnen als volgt uit zal zien (15): 
a. Het is verboden organische mest op of in de bodem te 

brengen in een hoeveelheid die uitgaat boven een op basis 
van de zogenaamde l.B.-normen vast te stellen hoeveelheid 
per ha (16). 

b. Aan bestaande veehouderijbedrijven is het toegestaan - in 
afwijking van het onder a gestelde - een nader te bepalen 
grotere hoeveelheid mest per ha in of op de bodem te 
brengen voorzover: 

het mest betreft afkomstig van het eigen bedrijf en; 
de mest gebracht wordt op gronden die bij het betrok
ken bedrijf in exploitatie zijn. 

In de loop van de tijd zou de onder b genoemde maatstaf naar 
de l.B.-norm toe kunnen worden aangescherpt, aldus het voor
nemen van de projectgroep. 

Deze bepaling behelst de materiële regel welke het verbiedt 
om boven een bepaalde norm mest op of in de bodem te bren
gen. In het voorafgaande is dit reeds ter sprake gekomen. De 
geldingsregel is echter ook in deze bepaling terug te 
vinden. Zo dus komt de overgangsregel in combinatie met de 
materiële regel in één bepaling voor. Dit blijkt duidelijk 
uit de woorden onder b 'in afwijking van'. 
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Het betreft hier een bepaling die valt onder te brengen in 
categorie 3 van De Die 'Wetten die een bestaande toestand 
onder een nieuw regiem brengen'. De toestand betreft hier de 
status van eigendom van een (niet-)veehouderijbedrijf. Door 
middel van de materiële norm worden aan die status nieuwe 
rechtsgevolgen verbonden, doordat gelding van de materiële 
regels voor de bestaande status wordt uitgesproken. Dit 
laatste zal nu nader bekeken worden. 

De eerste vraag van overgangsrecht luidde óf de nieuwe 
wettelijke regeling op een feit, status of rechtsbetrekking 
van toepassing wordt. Toegespitst op het bepaalde onder a 
kan het antwoord zijn dat de I. B. -norm van toepassing zal 
worden op bestaande bedrijven. 
Dan is de tweede vraag van overgangsrecht aan de orde 
namelijk met ingang van welk tijdstip de bepaling op de 
bedrijven van toepassing wordt. Nu uit niets iets anders 
blijkt kan gesteld worden dat de norm ten aanzien van 
niet-veehouderijbedrijven met onmiddellijke ingang van de 
inwerkingtreding van de bepaling zal gaan werken, onmiddel
lijke werking derhalve. 
Ten aanzien van veehouderijen zal de norm pas op een nader 
te bepalen tijdstip in de toekomst gaan werken, uitgestelde 
werking dus in dit geval. Voor deze bedrijven zal echter een 
materiële maatstaf gelden. Deze zal voor bestaande veehoude
rijen, nu uit niets iets anders blijkt, met onmiddellijke 
ingang van de inwerkingtreding van de bepaling gaan gelden, 
onmiddellijke werking dus. 

Met betrekking tot een regeling die een doematige afvoer en 
afzet moet garanderen, wordt door de projectgroep gedacht in 
de richting van een leveringsplicht. De manier waarop deze 
leveringsplicht gestalte zal krijgen is op dit moment nog 
open. 
Overwogen wordt een totale leveringsplicht van mestover
schotten aan de mestbank voor alle bestaande veehouderijen, 
zonder enige ontheffingsmogelijkheid. 
De anderé mogelijkheid om een leveringsplicht aan bestaande 
bedrijven, met een bepaalde soort mest (bijvoorbeeld drijf
mest), zonder ontheffingsmogelijkheid op te leggen, terwijl 
dan via algemene ontheffing géén leveringsplicht zou gelden 
voor bedrijven met andere soorten mest, lijkt de project
groep minder geslaagd. 
Ten aanzien van de eerste mogelijkheid kan gesteld worden 
dat wederom de materiële regel (leveringsplicht van over
schotten aan de mestbank) in combinatie met de overgangs
regeling voorkomt. Wederom betreft het een bepaling die de 
status van eigendom onder een nieuw regiem brengt, categorie 
3 van De Die. 
Vraag één van het overgangsrecht kan bevestigend beantwoord 
worden. Vraag twee wordt beantwoord met 'onmiddellijke 
werking. 
Wanneer de tweede mogelijkheid gevolgd zou worden dan zou 
het gestelde bij de eerste mogelijkheid ook gelden ten 
aanzien van de bedrijven met die bepaalde soort mest (bij
voorbeeld drijfmest). Ten aanzien van de bedrijven met 
andere soorten mest zou men kunnen stellen dat vraag één van 
het overgangsrecht ontkennend zou moeten worden beantwoord. 
De conclusie is derhalve dat de nieuwe wet op deze bedrijven 
niet van toepassing zou zijn. 
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4.4.3. De Interimwet en overgangsrecht: een analyse 
De Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen 
bepaalt in artikel 2, voor zover hier van belang: 
1. Het is verboden een varkens- of pluimveehouderijbedrijf 

in werking te hebben dat is gevestigd na de dag waarop 
het onderhavige voorstel van wet bij de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal is ingediend. 

2. Het is tevens verboden in het gebied, zoals aangegeven op 
de bij deze wet behorende bijlage, een varkens- of pluim
veehouderijbedrijf in werking te hebben dat is uitgebreid 
na de in het eerste lid bedoelde dag. 

3. Voorst is het buiten het gebied als bedoeld in het tweede 
lid verboden een varkens- of pluimveehouderijbedrijf in 
werking te hebben dat is uitgebreid met meer dan 75% met 
dien verstande dat de uitbreiding in geen geval het 
aantal van 200 varkenseenheden, dan wel 50000 henne-een
heden, dan wel 7500 slachtkuikens mag overschrijden. In 
dit geval is artikel 1, tweede lid niet van toepassing. 

4. Vanaf l september 1985 kan onze minister het in het 
eerste en derde lid bedoelde verbod beperken tot een door 
hem aangewezen gebied en de gebiedsaanwijzing als bedoeld 
in het tweede lid wijzigen. De te wijzigen gebieden 
kunnen voor de varkenshouderij en voor de pluimveehoude
rij verschillend worden vastgesteld. Voor zover een 
wijziging van een gebiedsaanwijzing met zich meebrengt 
dat in een gebied verboden gaan gelden die voordien niet 
golden, bepaalt onze minister tevens het tijdstip waarop 
de bedoelde verboden in werking treden en de gevallen 
waarin deze verboden geen toepassing vinden. De regeling 
wordt aan beide Kamers der Staten Generaal overgelegd. 
Enzovoorts. 

en in artikel 3: 
1. De in artikel 2, eerste en tweede lid, bedoelde verboden 

zijn niet van toepassing indien: 
a. voor de vestiging of uitbreiding de vergunning als be

doeld in artikel 2 van de Hinderwet, alsmede de 
vergunning als bedoeld in artikel 47 van de Woningwet 
uiterlijk op de in artikel 2, eerste lid bedoelde dag 
zijn verleend. 

b. de verzoeken voor de onder a bedoelde vergunningen 
uiterlijk op de in artikel 2, eerste lid, bedoelde dag 
bij het daartoe bevoegde gezag zijn ingediend en er 
tevens uiterlijk die dag investeringsverplichtingen 
zijn aangegaan. 

2. Het in artikel 2, derde lid bedoelde verbod is niet van 
toepassing indien vóór 28 november 1984 er investerings
verplichtingen ten behoeve van de uitbreiding Z1Jn 
aangegaan en tevens vóór die dag ten behoeve van de 
uitbreiding de in het eerste lid, onderdeel a bedoelde 
vergunningen zijn verleend, dan wel de verzoeken daarvoor 
bij het daartoe bevoegde gezag vóór die dag zijn inge
diend. 

Het derde lid bepaalt de afwijkingsmogelijkheid van artikel 
1, tweede lid in een geval als dat van artikel 3, tweede 
lid. Artikel 4 regelt de ontheffingsmogelijkheden van het in 
artikel 2, tweede en derde lid bedoelde verbod voor een 
aantal nader omschreven instellingen (17). 
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De materiële regel, neergelegd in artikel 2 van de Interim
wet omvat het verbod van het in werking hebben van een var
kens of pluimveehouderijbedrijf welk is gevestigd of uitge
breid na de dag waarop het wetsvoorstel is ingediènd bij de 
Tweede Kamer. 
Tot de kern van de regeling doorgedacht, betekent dit dat 
vestiging of uitbreiding na de aangegeven dag de consequen
tie zal hebben dat, na inwerkingtreding van de wet, het in 
werking hebben van het gevestigde of uitgebreidde strafbaar 
zal zijn. 
Daarnaast is de geldingsregel terug te vinden in de arti
kelen 2, 3 en 4. 
Artikel 2, eerste lid bepaalt namelijk dat het verbod zal 
gelden ten aanzien van bedrijven gevestigd of uitgebreid na 
een bepaalde datum. Het tweede en derde lid van artikelZ 
bepalen de gelding van de materiële regel ten aanzien van 
uitbreidingen, naar gebied gedifferentieerd. 
Artikel 2, vierde lid bepaalt de periode waarvoor de in de 
vorige leden bedoelde verboden zullen gelden en geeft de 
manier aan waarop verandering van de gelding van de verboden 
mogelijk zal zijn na die periode. 
Artikel 3 bepaalt dat de materiële regeling van artikel 2 
niet zal gelden ten aanzien van bedrijven die op of vóór een 
bepaalde datum aan nader omschreven voorwaarden voldoen. Dit 
is in de vorm van een algemene ontheffing in artikel 3 
neergelegd. 
Tot slot bepaalt artikel 3 dat ontheffing mogelijk is van 
het verbod van artikel 2, tweede en derde lid ten aanzien 
van bepaalde instellingen. Artikel 2, zesde lid bepaalt dat 
het verbod van het eerste lid van dit artikel niet van 
toepassing is op de Stichting proefstation voor de varkens
houderij. 
Vervolgens is de materiële regel van artikel 2 onder te 
brengen in categorie 2 van De Die 'Wetten die een bestaande 
toestand opheffen'. De toestand betreft hier wederom de 
status van eigendom, te weten de eigendom van het nieuw 
gevestigde of van het uitgebreide deel van een varkens- of 
pluimveehouderijbedrijf. De vestiging of uitbreiding die 
bovendie~ plaatsvond in de periode beginnend na de dag van 
indiening van het wetsvoorstel tot aan de inwerkingtreding 
van de wet. De status van eigendom wordt indirect opgeheven, 
namelijk door het in werking hebben van die eigendom, na de 
inwerkingtreding van de wet, te verbieden. Via de volgende 
stappen kan men tot deze conclusie komen. 

Ten eerste moet bezien worden óf de nieuwe wettelijke 
rege}ing van toepassing is op een feit, status of rechts
betrekking. Ten aanzien van bestaande bedrijven, gevestigd 
of uitgebreid vóór de dag na indiening van het wetsvoorstel, 
heeft de materiële norm geen werking. Ook ten aan:.::ien van de 
bedrijven die voldoen aan de in artikel 3 nader omschreven 
voorwaarden, heeft de materiële norm geen werking. Evenzo 
ten aanzien van die instellingen die ontheffing krijgen op 
grond van het in artikel 4 bepaalde • 

. Ten aanzien van bestaande bedrijven, gevestigd of uitgebreid 
(dit laatste binnen het aangegeven gebied van artikel 2, 
tweede lid) na de datum van indiening van het wetsvoorstel 
werkt de materiële regel van artikel 2 wel. En wel met 
ingang van de datum van inwerkingtreding van de wet; onmid-
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dellijke werking dus. Ten aanzien van bestaande uitbreidin
gen, buiten het aangegeven gebied van artikel 2, tweede lid, 
geldt de materiële norm van artikel 2, tweede lid niet. Ten 
aanzien van deze bedrijven geldt wel een minderstrenge 
materiële norm, als neergelegd in artikel 2, derde lid. Deze 
norm heeft onmiddellijke werking. 

De materiële norm, het verbod om een omschreven bedrijf in 
werking te hebben na inwerkingtreding van de wet (artikel 2, 
eerste en tweede lid), impliceert mijns inziens indirect het 
verbod van vestiging en uitbreiding na de dag van indienen 
van het wetsvoorstel. Met De Haan ben ik van mening dat het 
in werking hebben niet op zichzelf staat (18). Als deze 
stelling tot uitgangspunt genomen wordt, leidt deze tot de 
volgende conclusie. De materiële regeling is van toepassing 
op nieuwvestigingen en uitbreidingen na de dag van indienen 
van het wetsvoorstel - bestaande bedrijven op het moment van 
inwerkingtreden van de wet derhalve - dat zegt de geldings
regel. Indirect wordt met terugwerkende kracht de vestiging 
en uitbreiding verboden. Het indirecte karakter van het 
verbod - namelijk slechts het inwerking hebben wordt ver
boden - maakt het mogelijk de juridische constructie van 
terugwerkende kracht te vermijden en de constructie 
onmiddellijke werking te bezigen maar feitelijk wel 
hetzelfde effect te bereiken dat men met de constructie 
van terugwerkende kracht bereikt zou hebben. 
Geen veehouder zal namelijk een bedrijf vestigen of uit
breiden wanneer hij weet dat hij dit bedrijf na zeer korte 
tijd weer stil zal moeten leggen. Het gegeven dat hij korte 
tijd ongestraft het bedrijf in werking kan hebben, en dus 
vrij zou kunnen vestigen of uitbreiden, valt in het niet 
bij de uiteindelijke consequenties. Uiteindelijk wordt op 
deze wijze aan een feit, voorgevallen vóór de inwerkingtre
ding van de nieuwe wet - het vestigen of uitbreiden van een 
bedrijf- een ander rechtsgevolg verbonden (19). 

Het met terugwerkende kracht strafbaar stellen (indirect) 
van het vestigen of uitbreiden van een varkens- of pluim
veehouderijbedrijf is in strijd met het nulla-poenabeginsel 
van artikel 1, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht. 
Dat beginsel bepaalt dat geen feit strafbaar is dan uit 
kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepa
ling; Dit beginsel wordt eveneens door artikel 16 van de 
Grondwet gegarandeerd. 
Tenslotte is het nulla-poenabeginsel terug te vinden in 
artikel 11, tweede lid van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mensen, in artikel 7, eerste lid van het 
Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten. 
Op grond van artikel 120 GW treedt de rechter niet in de be
oordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen. 
Derhalve kan de rechter de Interimwet niet aan artikel 16 
van de Grondwet toetsen. Wel kan de rechter strafbepalingen 
in wetten in formele zin toetsen aan een ieder verbindende 
bepalingen van het EVRM, artikel 7, eerste lid derhalve van 
dit verdrag en van het IVBP, artikel 15, tweede lid derhalve 
van dit verdrag. Artikel 93 en artikel 94 Grondwet vormen 
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hiervoor de grondslag. Bovendien kan bij beide verdragen, in 
geval van schending, de weg van het klachtrecht bewandeld 
worden (19A). 

4.4.4. Beginselen van overgangsrecht 
Het verdient de voorkeur dat de wetgever zelf de werking van 
de nieuwe regeling bepaalt. Langdurig en kostbaar procederen 
kan daarmee voorkomen worden. Bovendien beschikt de wet
gever over een rijk instrumentarium. Hij wordt niet gehin
derd door artikel 4 Wet Algemene Bepalingen dat de rechter 
verbiedt op grond van ongeschreven recht tot terugwerkende 
kracht te besluiten. Ook de figuur van de uitgestelde 
werking kan niet door de rechter, doch wel door de wetgever 
aan een regeling toegekend worden (20). 
Hijmans van den Bergh stoelde de onderscheiden functies van 
de nieuwe wet op haar werking op vóór inwerkingtreding voor
gevallen feiten. Bij het formuleren van richtlijnen voor de 
toekenning van de onderscheiden functies aan rechtsposities, 
begrijpt hij onder rechtsposities 1 toestanden' als in de 
terminologie van De Die. 
Al8 regel stelt Hijmans van den Berg dat de nieuwe wet 
exclusief werkt ten opzicht van onbepaalde en formeel 
bepaalde rechtsposities en eerbiedigend ten opzichte van 
bepaalde rechtsposities. Maar niet altijd. Terugwerkende 
kracht van de wet is mogelijk ten aanzien van alle soorten 
rechtsposities (21). 
De Die constateert dat dit deel van de theorie van Hijmans 
van den Bergh veel kritiek heeft ondervonden, onder andere 
wegens de onduidelijke onderscheiding tussen de rechtsposi
ties en de vele uitzonderingen op de regel (22). Als ver
dienste ziet De Die echter het verlaten van de leer van de 
eerbiediging van verkregen rechten, hoewel als overeenkomst 
hiermee blijft bestaan de visie dat een rechtspositie meer 
bescherming verdient naarmate zij meer individueel bepaald 
is. Als tegenhanger ontwikkelde zich een zienswijze welke 
zegt dat (23) aan een nieuwe wet 'exclusieve' werking 
toekomt. tenzij het tegendeel blijkt, daar de wetgever zijn 
nieuwe wet beter vindt dan de oude. Volgens De Die lijkt 
deze opvatting voorbij te zien aan het feit dat de wetgeve r 
het door de oude wet gewekt gerechtvaardigd vertrouwen niet 
wil beschamen. De Die komt dan ook met een eigen visie. Ten 
aanzien van de terugwerkende kracht s t elt De Die het vol
gende. 
Terugwe rkende kracht kan een ernstige verstoring van de 
rechtsorde meebrengen, voor onbepaalde tijd t e rugwerkende 
kracht ka~ onoverzienbare gevolgen hebben. De keuze zal dan 
ook slechts op terugwerking vallen indien de 'zekerheid' van 
het oude recht geen eerbiediging verdient of zelfs niet be
staat. Daarnaast is terugwerkende kracht ook nog denkbaar 
van een nieuwe, voor een belanghebbende gunstige bepaling, 
die noch een redelijk belang van een ander schendt, noch 
anderszins verkregen rechtszekerheid aantast, aldus De Die . 
Vervolgens destill~ert De Die beginselen die de regels van 
overgangsrecht beheersen (voor zover deze niet tot terugwer
kende kracht leiden) uit de verhouding tussen de nieuwe wet 
en de bestaande toestand (24). Deze verhouding wordt bepaa ld 
door de eigenschappen van beide. Daarbij gaat De Die uit van 
een aantal aanknopingspunten voor de beschr i jving van 
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zulke eigenschappen, die naar zijn ervaring in de praktijk 
van belang blijken en die als het ware het patroon vormen 
waarin dikwijls de verhouding tussen de wet en de toestand 
tot op zekere hoogte is vastgelegd. 
Als zodanige aanknopingspunten of criteria noemt hij (25): 
1. De strekking van de nieuwe wet. 
2. De ernst van de ingreep. 
3. Het belang van de gunstigste bepaling. 
4. De aard van de toestand. 
5. De duurzaamheid van de toestand. 

Uit de inhoud van de nieuwe wet of uit de bedoeling van de 
wetgever kan volgen dat zij al dan niet toepassing op een 
bestaande toestand behoort te vinden. Wil men een bepaalde 
misstand afschaffen dan zal het billijkheidsbeginsel tot 
toepassing doen besluiten. In dit kader moeten steeds de be
langen afgewogen worden van degenen die terecht mochten ver
trouwen op een zekerheid die het oude recht hun bood, aldus 
De Die. 
Ten aanzien van de ernst van de ingreep stelt hij, dat hoe 
dieper de nieuwe wet dreigt in te grijpen in een bestaande 
toestand, des te meer rechtvaardiging zal haar werking ten 
opzichte van die toestand behoeven. Het beginsel van de 
rechtszekerheid zal hier al snel tot eerbiediging van het 
oude recht gebieden. 
Daar waar het belang van bepaalde categorieën personen op de 
voorgrond staat, zal de overgangsregeling zich bij wijziging 
van wetgeving richten naar de gunstigste bepaling. 
De aard van de toestand, de status, de rechtsbetrekking of 
het ontbreken daarvan zal van belang zijn. 
De duurzaamheid van de toestand is als volgt van belang. Om 
te vermijden dat er voor lange tijd verschillende regelingen 
naast elkaar lopen is het belangrijk de oude wet niet te 
lang te laten nawerken. Wanneer de nieuwe wet betrekking 
heeft op een toestand die duurzaam of van onbepaalde duur 
is, zal zelden eerbiediging van het oude recht plaatsvinden. 
Bij dit alles merkt De Die op dat deze aanknopingspunten 
niet van gelijke rang zijn. Het beroep op de strekking van 
de wet, mits deze voor het overgangsrecht ondubbelzinnig is, . 
zal steeds voorrang hebben. Het belang van de overige is 
veel meer relatief. Slechts wanneer al deze criteria in 
dezelfde richting wijzen is de keus gemakkelijk. Zo gauw 
echter deze aanknopingspunten verschillende oplossingen 
aandragen wordt het moeilijk. Dit betekent dat de wetgever 
in zo'n geval extra moeite zal moeten doen om een duidelijke 
overgangsregeling te treffen. Tot slot past De Die de vijf 
aanknopingspunten toe op de vier categorieën van wetten. 
Voor zover dit van belang is voor de provinciale verordening 
en de Interimwet zal dit laatste hier uitgewerkt worden. Dat 
betekent dat slechts de categorieën 2 en 3 van De Die in 
verband gebracht zullen worden met de aanknopingspunten. 
Bovendien zal slechts de status, om dezelfde reden, aan de 
orde komen. 
Ten aanzien van wetten die een bepaalde status opheffen 
stelt De Die het volgende. De status van een natuurlijk 
persoon, waaronder De Die ook de uitoefening van een bedrijf 
verstaat, is bijna altijd een duurzaam rechtsverschijnsel, 
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hetgeen wijst in de richting van onmiddellijke, eventueel 
uitgestelde werking. De redenen hiervoor zijn al eerder 
onder de uitwerking van dit aanknopingspunt genoemd. Op
heffing van een status is echter een forse ingreep die 
rechtvaardiging behoeft. Het beginsel van de gunstigste 
bepaling wijst echter bij nieuwe wetten die een verbetering 
van de status bewerkstelligen toch weer vaak in de richting 
van de onmiddellijke werking. Wanneer echter de nieuwe wet 
een verslechtering van de status betekent, verdient het 
aanbeveling de oude status te eerbiedigen. Eerbiediging is 
op zijn plaats in het kader van bescherming van verkregen 
rechten. 
Ten aanzien van wetten die een bestaande status onder een 
nieuw regiem brengen kan wederom gesteld worden dat de 
nieuwe wet van toepassing zal worden als het om een status 
van lange of onbepaalde duur gaat'. Hoofdregel is derhalve 
onmiddellijke of uitgestelde werking. Moeilijker wordt het 
die (andere) rechtsgevolgen te verbinden aan voor hun 
inwerkingtreding voorgevallen feiten. Belangrijk is dan hoe 
ernstig de ingreep van de nieuwe wet op de bestaande status 
is. De wetgever moet in dergelijke gevallen de grootste zorg 
betrachten. 

De Die wij st er op bij vragen van overgangsrecht op de 
eerste plaats te bekijken wat de nieuwe wet gaat doen met 
een op het tijdstip van zijn inwerkingtreding bestaande 
toestand, in tegenstelling tot Hijmans Van den Bergh. De 
nieuwe wet kan aan een feit dat voor dat tijdstip is voor
gevallen, nieuwe rechtsgevolgen verbinden, wat niet zelden 
voor het overgangsrecht bijzondere betekenis heeft. Maar of 
dit zo is, welke betekenis dit heeft en hoe de situatie is 
als er tiiet zo'n feit is aan te geven, hangt af van de aard 
van de nieuwe wet en de aard van de toestand. Volgens De Die 
kwam Hijmans van den Bergh niet toe aan een analyse van 
verschillende categorieën nieuwe wetten, en bij de analyse 
van de verschillende toestanden rechtsposities beperkte hij 
zich tot een eigenschap die volgens De Die net niet zo 
relevant blijkt te zijn, aldus De Die in de nabeschouwing 
van zijn artikel. 
Uiteindelijk blijkt ook de theorie van De Die niet het 
laatste antwoord op de vragen van overgangsrecht te geven, 
wat hij overigens ook niet pretendeert. Elk geval zal zijn 
eigen problematiek meebrengen. De aandachtspunten die De Die 
aandraagt brengen echter een zekere structutir in de over
gangsproblematiek, die zeker ten goede zal komen bij het 
oplossen van vragen die zich op dit terrein voor zullen 
doen. In het volgende zal gepoogd worden met behulp van deze 
structuur de beginselen die ten grondslag liggen of zouden 
moeten liggen aan de overgangsregels van de provinciale 
verordening en van de Interimwet op te sporen. 

4.4.5. Beginselen van overgangsrecht in de provinciale verordening 
Met betrekking tot het stellen van een maatstaf/norm beoogt 
de mogelijke provinciale verordening in het kader van de 
bodembescherming te komen tot een oplossing van de mest
problematiek. De bodembescherming is de uiteindelijke doel
stelling van de nieuwe regeling. De aanpak van de mestpro
blematiek middels het stellen van een concrete norm of maat
staf is een daarvan afgeleide subdoelstelling. 
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Omdat de projectgroep streeft naar een provinciale verorde
ning die op korte termijn operationeel moet zijn, spelen 
technische, organisatorische en financiële beperkingen een 
grote rol bij de vaststelling van de norm. Ook de rentabili
teit en de concurrentiepositie van de betrokken bedrijfstak
ken ligt de projectgroep na aan het hart (26). 
Vanuit dit kader werkend zal de te stellen norm voornamelijk 
bepaald worden door de hoeveelheid mest die doelmatig aange
boden, getransporteerd en afgezet kan worden. Dit is dan ook 
hetgeen de projectgroep met de verordening concreet beoogt, 
er op vertrouwend dat dit een eerste aanzet in de richting 
van de uiteindelijke doelstelling is. De strekking van de 
norm nu is het op of in de bodem brengen van organische mest 
in een hoeveelheid die uitgaat boven de I. B. -norm te ver
bieden. Deze norm zal voornamelijk voor niet-veehouderijbe
drijven gelden. Er is volgens de projectgroep geen enkele 
reden om voor deze bedrijven deze strengere norm niet te 
laten gelden. Van een ernstige ingreep kan hier mijns in
ziens ook niet gesproken worden. Het zal slechts ten goede 
komen aan de bedrijven zelf als zij zich richten naar land
bouwkundig verantwoorde normen. De nieuwe bepaling is een 
voor hen gunstige bepaling. De status van niet-veehouderij
bedrijf-eigenaar is in beginsel een duurzame status. 
Er is dan ook niets dat de onmiddellijke werking van de be
paling ten opzichte van deze groep in de weg staat. 

Ten aanzien van veehouderijbedrijven wil de projectgroep de 
l.B.-norm uitgestelde werking geven. Dit wordt deels inge
geven door de strekking van de verordening. Namelijk het 
stellen van een zodanige maatstaf dat de maximaal te ver
werken hoeveelheid mest ook wordt aangeboden. Het stellen 
van een l.B.-norm zou onrealistisch zijn daar men een 
mestoverschot zou creëren waarmee men geen kant op zou 
kunnen. 
De projectgroep is zich er van bewust dat dit een ongewenste 
maar noodzakelijke tussenfase is en pleit dan ook de tech
nische, economische en financiële belemmeringen om de 
werkelijke mestoverschotproblematiek op te lossen, weg te 
nemen (27). Om daar een aanzet toe te geven wil de project
groep de gestelde maatstaf periodiek aanscherpen om uit
eindelijk ook voor deze groep de l.B.-norm te doen gelden. 
Dit is vooral van belang in het geval dat de Meststoffenwet 
en de Wet Bodembescherming nog lang op zich laten wachten. 

De ernst van de ingreep voor de veehouderijbedrijven wordt 
bepaald door de hoge kosten van de afvoer van mestoverschot
ten. Daardoor wordt de concurrentiepositie en ook de renta
biliteit van de veehouderijbedrijven ernstig bedreigd. Omdat 
de projectgroep dit een zwaarwegend belang acht, vindt zij 
een minder strenge norm voor deze bedrijfstak op haar 
plaats. Tenminste in eerste instantie, geleidelijk zullen 
ook deze bedrijven moeten meewerken om de hoofddoelstelling, 
de bescherming van de bodem, te bereiken. De status van 
veehouderij bedrijf is in principe een sta tus van duurzame 
aard. Bovendien is het deze bedrijfstak die de grote ver
vuiler is. Mijns inziens is het dan ook op zijn plaats dat 
net deze groep niet te veel ontzien wordt: 1 De vervuiler 
betaalt' immers. 
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De projectgroep laat echter om genoemde redenen het belang 
van gunstigste bepaling in het voordeel van de veehouderijen 
doorslaan. Economisch gezien is dit voor de bedrijven de 
gunstigste bepaling. Het feit echter dat voor hen een minder 
strenge norm geldt, betekent echter ook dat zij de over
schotten op hun eigen land moeten dumpen. De vruchtbaarheid 
van de eigen bodem zal daarmee niet gediend zijn. Zo gunstig 
is daarom de 'gunstigste bepaling' nou ook weer niet. 
Daarbij moet nog opgemerkt worden dan in de strikte ter
minologie van De Die 'het belang van de gunstigste bepaling' 
gebezigd werd om aan te geven of het oude, dan wel het 
nieuwe recht op een geval van toepassing zal zijn. Hier is 
het nieuwe recht van toepassing, ook op deze bedrijfstak, 
met onmiddellijke werking zelfs. (Dezelfde redenen gelden, 
wat dit betreft, welke ook voor de niet-veehouderijen 
golden). Maar dan met de beperking dat de materiële norm 
minder vergaand is dan die bij de niet-veehouderijbedrijven. 
Daarom is in dit kader de term' gunstigste bepaling' ge
bruikt, ter onderscheiding van de verschillende maatstaven 
die het nieuwe recht hanteert. 

Wat de leveringsplicht betreft is het op dit moment nog 
onduidelijk hoe de projectgroep deze zal gaan invullen. 
Wanneer ze zal besluiten tot een voor iedere veehouderij 
verplichte levering van mestoverschotten aan de mestbank 
zijn de volgende overwegingen voor de projectgroep van 
belang (28). 
Gezien de strekking van de wettelijke bepaling, het ga
randeren van een doelmatige afvoer en afzet van de mest
overschotten per bedrijf, valt er voor een totale leverings
plicht wel iets te zeggen. Op deze manier zal de toevoer van 
mest aan de mestbank verzekerd zijn, waarna deze laatste dan 
verantwoordelijk zal zijn voor de afvoer en afzet van de 
betreffende overschotten. Op deze manier kan voorkomen 
worden dat de mestbank slechts de mest van mindere kwaliteit 
toegeleverd zal krijgen en deze dan gezien de slechte con
currentiepositie mu~ilijk zal kunnen afzetten. 

Zo als het er nu uitziet zal de invoering van een verorde
ning hoge kosten met zich meebrengen (29). Wanneer nu een 
ontheffing opgenomen zou worden in de verordening voor die 
bedrijven die zelf voor de afzet van overschotten zullen 
zorgen, heeft dat financieel de volgende consequenties. 
Een onevenredig deel van de totale kosten van de mestpro
blematiek zou afgewenteld worden op een beperkt aantal 
bedrijven die toevallig zelf geen afzet kunnen realiseren. 
Ook vreest de projectgroep dat die hoge kosten de illegale 
afzet zullen bevorderen en daardoor zou de doelstelling van 
de verordening ondermijnd worden. Ook de concurrentiepositie 
van deze bedrijven, in verder dezelfde omstandigheden, zou 
aangetast worden. Gevreesd wordt tenslotte dat de mestmarkt 
verstoord zou worden in die zin dat bedrijven met ruimte 
zullen afnemen van de hoogst biedende producent. Daardoor 
zouden die particulieren van deze situatie kunnen pro
fiteren. Daarom lijkt uit financieringaoogpunt een tctale 
leveringsplicht aantrekkelijk. 
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Tenslotte zal het toezicht en de controle beter uitvoerbaar 
zijn wanneer ieder veehouderijbedrijf verplicht wordt zijn 
overschotten aan de mestbank te leveren. De handhaving van 
de norm zal middels de leveringsplicht veilig gesteld zijn. 
In het kader van de naleving van de norm is het van belang 
dat de overschotten doelmatig aangeboden, getransporteerd en 
afgezet worden. Gezien een leveringsplicht een ernstige 
ingreep is, zal nu bekeken worden of dit een noodzakelijk en 
doelmatig middel is. 

De ontwerp Meststoffenwet biedt de mogelijkheid om pro
ducenten van mest verplicht te laten aansluiten bij de 
mestbank en ook is de mogelijkheid van een leveringsplicht 
niet uitgesloten (30). Maar een ver gaand middel als een 
leveringsplicht is een mogelijkheid die nog open is. Het is 
geen verplichting die de Meststoffenwet dwingend oplegt, 
maar de formulering van de mogelijkheid vormt de delegatie
grondslag. Het argument van aansluiten bij of het antici
peren op de toekomstige Meststoffenwet door het opnemen van 
een totale leveringsplicht in de verordening wordt daarmee 
tot een zwak argument. Bovendien spreekt artikel 8, tweede 
lid ontwerp-Meststoffenwet van 'van derden afgenomen mest', 
wat in tegenstelling staat tot een leveringsplicht. 

Uit een aantal uitspraken van de Afdeling Rechtspraak van de 
Raad van State betreffende de inzameling en afvoer van afval 
kunnen enkele conclusies getrokken worden die van nut kunnen 
zijn bij de hier te behandelen materie (31). 
Kort samengevat komt het volgende beeld naar voren (32): 

Gemeenten moeten regels stellen ten aanzien van de in
zameling van huisvuil en gemeenten kunnen dat doen ten 
aanzien van de inzameling van bedrijfsafval. 
Gemeenten zijn vrij om de inzameling alleen op te dragen 
aan een gemeentelijke dienst. 
Dito voor bedrijfsafval, doch het is gewenst dat de keuze 
nader wordt onderbouwd in dit geval. 
Gemeenten mogen bij het vaststellen van regels ten aan
zien van de inzameling van afval rekening houden met de 
door hen voorgestane wijze van verwerking van he t afval 
doch zij dienen dit goed te onderbouwen en dienen zich 
tevens de mogelijkheid te verschaffen om bij concrete 
gevallen af te wijken van de algemene regels. 
Wanneer gemeenten aan particuliere inzamelingsdiensten 
vergunning verlenen tot het inzamelen van afval dan 
kunnen aan deze vergunning voorwaarden worden verbonden. 
Doch dit mogen geen onredelijke voorwaarden zijn. Boven
dien moeten de voorwaarden noodzakelijk zijn in verband 
met een doelmatige dan wel milieuhygiënische verantwoorde 
verwerking van het afval. 

In geval de projectgroep zal besluiten tot een algemene 
leveringsplicht aan de mestbank zal duidelijk gemotiveerd 
dienen te worden waarom aan de mestbank zo'n centrale 
positie wordt toegekend. Daarbij moet worden opgemerkt dat 
de mestbank het centrale punt is waaraan de mes t ge leverd 
moet worden, maar dat de daadwerkelijke afvoer zal geschie
den door particulieren die door de mestbank inges chakeld 
zullen worden. Anders dan de situatie in de aangehaalde 
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uitspraken zal hier niet één overheidsdienst de afvoer en 
afzet verzorgen. De mestbank krijgt in het gehele proces wel 
een coördinerende functie. Zij zal in die positie echter 
zoveel mogelijk inspelen op de bestaande markt. Hoe dat er 
organisatorische uit gaat zien is nu nog onvoldoende bekend. 

Of de mesthandelaars aan een vergunning met al dan niet be
paalde voorwaarden gebonden zullen worden is evenmin bekend. 
Uiteindelijk zal de mestbank alle mest toegeleverd krijgen 
en ook de afnemers van de mest zullen bij de mestbank moeten 
aankloppen. Daarmee te vergelijken is de positie van het 
overlaadstation in een uitspraak van de Afdeling Rechtspraak 
van de Raad van State in augustus 1983 (33). 
Het betrof hier de Verordening vuilverwijdering van de 
provincie Utrecht, welke in 1981 ter vervanging van die van 
1977 was vastgesteld. Kern van beide verordeningen was en is 
dat ingezameld vuil in principe aan de provinciale overheid 
dient te worden aangeboden. De provincie heeft deze provin
ciale zorg vorm gegeven door de gemeenten, een uitzondering 
daargelaten, het vuil af te laten voeren naar het overlaad
station X te Utrecht, waarna het verder wordt afgevoerd naar 
Y, waar het afval verwerkt wordt. Daartoe heeft de provincie 
onder meer een overeenkomst afgesloten met Y. Op grond van 
deze overeenkomst en ook om de exploitatiekosten van het 
overlaadstation X gunstig te beïnvloeden, is het voor de 
provincie vooral om financiële redenen aantrekkelijk de 
afvalstoffenstroom zo groot mogelijk te laten zijn. 
Gemeente Leusden had om ontheffing gevraagd ten behoeve van 
het rechtstreeks afvoeren van het ingezameld vuil. De manier 
waarop de gemeente op dat moment het vuil verwijderde (via 
een ander overlaadstation) was 65.000 gulden voordeliger en 
er waren plannen zelf een overlaadstation te bouwen. In het 
financieel belang van de gemeente wilde Leusden deze goed
kopere, doch evenzo op milieuhygiënische verantwoorde wijze 
van vuilafvoer, realiseren. Daartoe heeft zij ontheffing 
verzocht van de verplichting om ingezameld vuil aan de 
provincie aan te bieden. De provincie Utrecht heeft op dat 
verzoek afwijzend beslist. De gemeente Leusden wendde zich 
daarop met een beroep op artikel 8 onder b Wet AROB tot de 
Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Bij de uitvoe
ring van een verordening die milieuhygiënische belangen 
beoogt te die·nen heeft de provincie een beschikking genomen 
die alleen gedragen wordt door financiële belangen. 
Daarop constateert de afdeling dat haar is gebleken dat de 
provincie geen enkel financieel belang heeft bij de uit
voering van de verordening, noch bij de weigering d.e ge
vraagde ontheffing te verlenen. De kosten voor het over
laadstation worden door de gemeenten tezamen gedragen. 
Voorts overweegt de Afdeling dat een verantwoord milieube
leid niet los kan worden gezien van de daaraan verbonden 
kosten. Leusden voerde nog aan dat de provincie in strijd 
met het gelijkheidsbeginsel handelde door niet rekening te 
houden met de geografische ligging van de gemeenten, terwijl 
de kosten voor transport wel voor rekening van de gemeenten 
komen. De provincie Utrecht stelt daar tegenove:: dat het net 
in •strijd met het gelijkheidsbeginsel is wanneer niet alle 
gemeenten aan het overlaadstation het vuil aanbieden in 
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verband met de gezamenlijk te dragen kosten. Dat bovendien 
gemeente Leusden niet in een financieel onaanvaardbare 
situatie komt te verkeren en dat voor de betrokken gemeenten 
de mogelijkheid bestaat om te komen tot een regeling waarin 
de transportkosten evenredig worden verdeeld over de gemeen
ten. De wijze van vuilverwerking van de provincie verdient 
de voorkeur (verbranden) boven die, die de gemeente voor
staat (storten), zo stelt de provincie met een beroep op 
haar beleid. De Afdeling ziet geen grond voor het oordeel 
dat de provincie Utrecht bij afweging van de betrokken 
belangen niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het 
bestreden besluit. 

De betekenis voor een algemene leveringsplicht en de mest
bank als onmisbare schakel in het geheel lijkt duidelijk. 
Het ondersteunt mijns inziens de mogelijkheid van een 
algemene leveringsplicht van mestoverschotten aan de mest
bank. De doelmatigheid van de maatregel en de ondoelmatig
heid van minder vergaande maatregelen dienen in dat geval 
echter zwaar gemotiveerd te worden. In het voorbeeld van 
Leusden weegt het beleid van de provincie Utrecht, te weten 
het verbranden van vuil, zwaar. In dat kader wordt de 
doelmatigheid van een centraal overlaadstation gemotiveerd. 
Ten aanzien van één punt zou een algemene leveringsplicht in 
elk geval bijgesteld moeten worden. In de eerder aangehaalde 
uitspraken betrof het in alle gevallen verordeningen die een 
ontheffingsmogelijkheid bevatten. Bij een verordening die de 
situatie dusdanig gaat beheersen lijkt een afwijkingsmoge
lijkheid in een concreet geval op zijn plaats. De verorde
ning kan zelf aangeven aan welke nader te omschrijven 
voorwaarden men moet voldoen voor zo'n ontheffing van de 
leveringsplicht. Een suggestie is misschien ontheffing te 
verlenen aan die bedrijven die de overschotten zelf (laten) 
verwerken, bijvoorbeeld tot biogas. Of, wanneer de mestmarkt 
eenmaal goed op gang gekomen is, zou levering aan een door 
de mestbank erkende mesthandelaar tot ontheffing kunnen 
leiden (34). 

Vervolgens zullen de leveringsplicht en de positie van de 
mestbank in het kader van het EG-recht geplaatst worden. Het 
vrije verkeer van goederen is dan aan de orde. Door de 
leveringsplicht van mest aan de mestbank betreft het hier 
een kwantitatieve beperking van de IJitvoer van mest. De 
interstatelijke handel moet in het geding zijn wil het 
EG-recht van toepassing zijn. Vooropgesteld dient te worden 
dat het praktisch belang van de vraag omtrent de uitvoer van 
mest gering is aangezien de transportkosten van mestvervoer 
erg hoog zijn en invoer naar België bij decreet niet meer is 
toegestaan (35). 
Het EEG-verdrag kent een rechtstreeks werkend en dus door de 
bevoegde nationale rechter te handhaven ,rerbod van bestaande 
of nieuwe kwantitatieve in- en uitvoerbeperkingen en van 
alle maatregelen van gelijke werking (36). 
Artikel 36 EEG-verdrag bepaalt echter dat de beperkingen van 
artikel 30 en 34 van het EEG-verdrag geen beletsel vormen 
voor verboden of beperkingen van (i.c.) è.~ uitvoer welke 
gerechtigd zijn uit hoofde van de bescherming van de open-
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bare zedelijkheid, de openbare orde, de openbare veiligheid, 
de gezondheid en het leven van personen, dieren, planten, 
enzovoorts (37). Op grond van dit artikel kan door middel 
van een verordening een beperking worden opgelegd. De 
volksgezondheid is, door de vervuiling van het drinkwater 
door de mestoverschotten, namelijk in gevaar. Daarnaast is 
het milieuaspect een belangrijk argument. Het is de vraag of 
dit te plaatsen valt onder artikel 36 EEG-verdrag. Het Hof 
van Justitie heeft in het Dassonvillearrest ruimte geschapen 
om ook andere regelingen dan die genoemd in artikel 36 
EEG-verdrag toe te laten die beperkingen mogelijk maken 
(38). In dit arrest formuleerde het Hof de 'rule of reason' 
met betrekking tot artikel 36 EEG-verdrag. Dat betekent dat 
elke redelijke overheidsinterventie onder artikel 36 valt. 
Het milieubelang zal naar alle waarschijnlijkheid onder deze 
'rule of reason' te plaatsen zijn. 

Ten aanzien van de mestbank kan nog het volgende gezegd 
worden. Het betreft hier een uitsluitend binnenlandse 
aangelegenheid wanneer de producenten van mest verplicht 
worden tot aansluiting en levering van de mest aan de 
mestbank (39). Zolang de doelstelling van de mestbank in 
overeenstemming is met het gemeenschapsrecht en de uitvoer 
van mest niet enkel is voorbehouden aan degenen die bij de 
mestbank zijn aangesloten. Het Apples and Pearsarrest van 
het Hof van Justitie onder andere ondersteunt het gestelde 
(40). Gezien de problematiek van de mestoverschotten is er 
zelfs geen bezwaar tegen de uitvoer van mest. Niet-aange
slotenen zullen mest mogen uitvoeren, zolang zij maar geen 
producenten van mest zijn (41). Geconcludeerd kan worden dat 
er in EG-verband geen belemmeringen blij ken die tegen een 
leveringsplicht en een centrale positie hierbij van de 
mestbank pleiten. 

De status, van duurzame aard zijnde, wijst wederom in de 
richting van de onmiddellijke werking. Het belang van de 
gunstigste bepaling kan onder omstandigheden leiden tot géén 
werking, in de vonm van ontheffing. Dit laatste is reeds aan 
de orde gesteld. Tot slot zal er nog iets gezegd worden over 
de alternatieve mogelijkheid die een leveringsplicht slechts 
voor bedrijven met een bepaalde soort mest wil doen gelden. 
Ten aanzien van andere soorten mest leverende bedrijven zou 
dan geen leveringsplicht gelden. Het gevaar is dat bij een 
dergelijk onderscheid wellicht in strijd met het gelijkheids
beginsel gehandeld zal worden. De strijd met het gelijkheids
beginsel is in het voorgaande in ander verband ook reeds 
genoemd en zal daarom hier iets nader uitgewerkt worden. 

Naast de wet als waarborg voor de vrijheid van de burger 
heeft de wet de functie de gelijkheid van de burgers te 
waarborgen. 
Hirsch Ballin stelt in zijn rede 'Vertrouwen op het recht' 
dat de algemeenheid van de wet en de vereiste medewerking 
van de volksvertegem.roordiging uiteindelijk de strekking 
hebben de wet tot waarborg van de vrijheid der burgers te 
maken. Het ingrijpen van de staat in vrijheid en eigendom 
moet voorzienbaar en berekenbaar zijn (42). Het ingrijpen 
zal daarom op basis van een wet moeten geschieden. 
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In het voorafgaande is het ingrijpen door de provincie in de 
eigendom van de betreffende bedrijfstak steeds afgezet tegen 
de eisen die de rechtszekerheid hieraan stelt. De in vrij
heid verworven belangen mogen niet zomaar verwaarloosd 
worden. 
De wet echter dient niet alleen het vrijheidsideaal, doch 
evenzeer het gelijkheidsideaal, aldus Jeukeos in zijn 
preadvies (43). Het karakter van algemene en abstracte norm 
maakt de wet tot een zekere waarborg tegen willekeur. 
Doordat de wet zich vaak tot een nauw omschreven categorie 
richt, boet de wet aan algemeenheid in. Dat betekent, aldus 
Jeukens, dat de vormelijke algemeenheid der wet niet de 
enige waarborg is voor de gelijkheid van burgers, maar dat 
deze eis ook aan de wetgever moet worden gesteld als een eis 
van materiële rechtvaardigheid. Dat wil zeggen dat ook de 
wetgever zelf willekeur moet vermij den en gelijke gevallen 
gelijk en ongelijke gevallen overeenkomstig de relevante 
verschillen moet behandelen (44). 
Inmiddels is het gelijkheidsbeginsel in de nieuwe Grondwet 
opgenomen (45). Ook de Conventie van Rome en het Interna
tionaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
kennen een dergelijke bepaling (46). Gelijke gevallen dienen 
op grond van deze bepalingen gelijk behandeld te worden, 
discriminatie in bepaalde gevallen wordt uitdrukkelijk 
verboden. 
Wanneer de wetgever in zijn regeling onderscheid maakt ten 
behoeve van de strekking van zijn regeling is hij daar in 
beginsel vrij in. Echter bij het kiezen van beleidscriteria 
- bij de afweging 1 in abstracte 1 

- moet ongerechtvaardigde 
discriminatie vermeden worden. Gelijke gevallen dienen 
gelijk behandeld te worden. Referentiepunt is het tegen 
elkaar afwegen van belangen, dat in een proces van verge
lijken moet plaatsvinden. Het evenredigheidsbeginsel dient 
nageleefd te worden. 
De rechter toetst de inhoud van het beleid. Wanneer hij bij 
die toetsing van het beleid aan het gelijkheidsbeginsel in 
het Verdrag, Grondwet of wet geen referentiepunt voor 
vergelijking kan vinden, neemt hij een houding van marginale 
toetsing aan ( 4 7) • De rechter kan de adequaa theid van de 
differentiatiecriteria ten opzichte van het differentia
tiedoel toetsen. De differentiatiecriteria dienen in deze 
relatie zakelijk verantwoord te zijn. Ontbreekt deze zake
lijke relatie dan is er sprake van willekeur (48). Willekeur 
kan nooit aan het gelijkheidsbeginsel beantwoorden (49). 
Wanneer de rechter de provinciale verordening in strijd acht 
met de formele wet of met de grondwet, wordt de verordening 
onverbindend. Wanneer de verordening getoetst wordt aan het 
gelijkheidsbeginsel (discrimatieverbcd) van de Conventie van 
Rome of het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten is abstracte toetsing zoals bij artikel l 
van de Grondwet niet mogelijk. Artikel 94 Grondwet sluit 
abstracte toetsing uit. Een wettelijk voorschrift vindt 
daarentegen geen toepassing wanneer deze toepassing niet 
verenigbaar zou zijn met een ieder verbindende bepaling van 
overeenkomsten. Toch ontkomt de rechter ook hier niet aan 
een abstracte toetsing, gezien de constructie van het 
verdrag in zijn beperkingsclausules. 
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Bij toetsing aan de Grondwet kan het gevolg dus onverbindend 
verklaren van de norm, bij toetsing aan de Verdragsbepalin
gen kan het gevolg het vernietigen of onrechtmatig verklaren 
van de toepassing van de norm zijn. 

Tot slot moet verwezen worden naar een aantal uitspraken in 
het verleden die een aanwijzing kunnen geven of in casu het 
gelijkheidsbeginsel is geschonden (50). Er werd een beroep 
gedaan op de willekeurige beperking van de bewegings- en 
vestigingsvrijheid. Het opleggen van een leveringsplicht 
aan slechts die bedrijven die een bepaalde soort mest pro
duceren, betekent dat deze groep alle eerder genoemde kosten 
zal moeten dragen, wat belemmerend kan zijn voor de verdere 
uitoefening van het bedrijf. Bovendien wordt één groep sterk 
beknot in haar vrijheid, terwijl de rest van de bedrijfstak 
- die slechts verschilt in de soort mest die zij produceert 
- niet aan het genoemde regiem onderworpen zal zijn. Dit zou 
in strijd kunnen zijn met het gelijkheidsbeginsel van 
artikel 1 Grondwet (voorheen artikel 4 Grondwet) (51). Ter 
illustratie volgt hier de uitspraak van de Afdeling Recht
spraak van de Raad van State betreffende de Vestigingsre
geling Terschelling (52). Er werd onderscheid gemaakt tussen 
degenen die geboren en getogen zijn of met zodanige personen 
kunnen worden gelijkgesteld en degenen met wie dit niet het 
geval is. Door toepassing van dit criterium ten aanzien van 
appellant doen B & W hem een niet te rechtvaardigen verschil 
in behandeling ondergaan, dat zich niet met artikel 14 
Europees Verdrag verdraagt. Toepassing van dit criterium is 
een middel dat uitgaat boven hetgeen objectief en redelij
kerwijs te rechtvaardigen is als passend bij het doel van de 
verordening. Op grond van artikel 66 Grondwet (thans artikel 
94) kan in dit geval geen toepassing worden gegeven aan de 
betrokken bepaling van de Vestigingsregeling. 

4.4.6. Beginselen van overgangsrecht in de Interimwet beperking 
varkens- en pluiveehouderijen 
De strekking van de Interimwet is te voorkomen dat de omvang 
van de mestoverschottenproblematiek nog verder toeneemt. Met 
de maatregel kan veiliggesteld worden dat de te stellen 
regelen op grond van de Meststoffenwet nog op een verant
woorde wijze kunnen worden toegepast en dat de daaruit 
vloeiende kosten beperkt worden. Dit laatste is ook in het 
belang van de betrokken sector (53). 
In dit kader bepaalt artikel 2 van de Interimwet dat het 
verboden is ~en varkens- of pluimveehouderijbedrijf in 
werking te hebben dat is gevestigd of uitgebreid na indienen 
van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. 
Het betreft hier een wet die een zeer ingrijpend karakter 
heeft. Er wordt inbreuk gemaakt op de vrijheid en de eigen
dom van de betrokken bedrijven. De status van eigendom, die 
van duurzame aard is, wordt door de bepaling aanzienlijk 
verslechterd. De bestaande bedrijven hebben derhalve belang 
bij de gunstigste bepaling, dat wil zeggen bij de toepassing 
van het regiem vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet. 
Alle elementen van overgangsrecht wijzen op een eerbiediging 
van het oude recht ten aanzien van bestaande bedrijven. 
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Gevestigde belangen zijn hier omvangrijk en mogen niet 
verwaarloosd worden op grond van de rechtszekerheid. De 
wetgever is de bestaande bedrijven een heel eind tegemoet 
gekomen. 
Bedrijven, gevestigd of uitgebreid vóór genoemde datum in 
artikel 2, eerste lid zijn gevrijwaard van het regiem van de 
nieuwe wet. Ook de bedrijven die uiterlijk op de dag genoemd 
in artikel 8, eerste lid voldoen aan de voorwaarden genoemd 
in artikel 3, eerste lid, en die voor 28 november voldoen 
aan de eisen van artikel 3, tweede lid worden erkend als 
belanghebbend. Middels een algemene ontheffing is bepaa ld 
dat de materiële norm van artikel 2 geen werking heeft. 

Tenslotte kunnen de belangen van bepaalde instellingen, ge
noemd in artikel 4, er groot belang bij hebben dat de norm 
op hen geen toepassing zal hebben, wat gerespecteerd wordt 
door de wetgever in de vorm van een ontheffingsmogelijkheid . 
Het cruciale punt van de bepaling is echter dat de norm van 
toepassing zal zijn op bestaande bedrijven, die gevestigd 
zijn na de dag van indiening van het wetsvoorstel. Formeel 
is hier sprake van onmiddellijke inwerkingtreding van de norm 
ten aanzien van deze bedrijven. De Memorie van Toelichting 
motiveert dit gegeven met de noodzaak te voorkomen dat juist 
als gevolg van het voorstel in strijd met de doelstelling 
intussen in grote mate vestiging of uitbreiding in de 
varkens- en pluimveehouderij plaatsvindt (54). Dit motief 
wijst mijns inziens erop dat hier uiteindelijk de vestiging 
of uitbreiding vanaf het tijdstip zoals aangegeven, verboden 
wordt, zij het verkapt. Ook de oorspronkelijke tekst van 
voorstel van wet, zoals voorgelegd aan de Raad van State 
wijst in die richting. De oorspronkelijke tekst van artikel 
2 luidde namelijk: 
1) Het is gedurende een tijdvak van één jaar ge rekend vanaf 

de dag na die waarop het onderhavig voorstel van wet bij 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal is ingediend, ver
boden een varkenshouderijbedrijf in werking te hebben dat 
is gevestigd na die dag. 

2) Het is tevens gedurende in het eerste lid bedoelde 
tijdvak verboden in het gebied, zoals aangegeven op de 
bij deze wet behorende bijlage , een varkenshouderij 
bedrijf in werking te hebben dat is uitgebreid na de in 
het eerste lid bedoelde dag (SS). 

Naar aanleiding van het bepaalde merkte de Raad van State 
op dat de wet , eenmaal in werking getreden, een gedraging 
die voor de dag van inwerkingtreding gepleegd is, als 
strafbaar f eit aanmerkt. Zodanige t e rugwerking is in strijd 
met artikel 16 van de Grondwet, welk artikel bepaalt: 'Geen 
feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgaan
de wettelijke strafbepaling'. Daarnaast zou de wet geen 
effect kunnen hebben wegens strijd met artikel 7, eerste lid 
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden. Daa rom achtte de Raad de 
voo~gestelde regeling op dit punt nie t aanvaa rdbaar (S6). 
De naar aanleiding hiervan gewijzigde tekst van artikel 2 
stelt nog slechf:s het inwerking hebben van een bedrijf na 
inwerking van de wet strafbaar dat is gevestigd of uitge-
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breid na de dag van indienen van het wetsvoorstel. Niet 
strafbaar gesteld is derhalve de vóór de inwerkingtreding 
van de wet plaatsgevonden hebbende vestiging als zodanig. 
Het blijven uitoefenen van dat bedrijf ná de inwerking
treding van de wet is slechts strafbaar gesteld, aldus de 
Memorie van Toelichting over de gewijzigde tekst (57). 
Formeel gezien is het in de Memorie van Toelichting gestelde 
juist. Echter, zoals al eerder gezegd, het inwerking hebben 
van een bedrijf staat niet op zichzelf. 
Het gezichtspunt van de vrijheid komt in het geding, naar
mate de rechtsgevolgen die worden gewijzigd bepalend zijn 
geweest voor het al dan niet handelen, aldus Jeukeos in zijn 
preadvies. Het is geen loochening, maar kan wel een waarde
loos maken zijn van het in vrijheid hebben kunnen beslissen 
(58). Ondanks het feit dat het inwerking hebben van het vóór 
de inwerkingtreding van de wet van een nieuw gevestigd of 
uitgebreid bedrijf niet strafbaar is gesteld - en er daarom 
formeel geen sprake van terugwerkende kracht van de bepaling 
is - is mijns inziens het effect van artikel Z . luterlmwet 
hetzelfde als ware er wel terugwerkende kracht aan de 
bepaling toegekend. lnhoudelij k betekent de bepaling het 
indirect verbieden van nieuwvestiging en uitbreiding vóór de 
inwerkingtreding van de wet. Derhalve is de bepaling mijns 
inziens inhoudelijk in strijd met het nulla-poenabeginsel. 

De strekking van de gestelde norm zou inderdaad sterk onder
mijnd worden indien in het tijdvak tussen indienen van het 
wetsvoorstel en de inwerkingtreding van de wet nog de nodige 
bedrijven gevestigd of uitgebreid zouden worden. Gezien het 
feit dat op 2 november in het zuiden van het land diverse 
gemeentelijke loketten openbleven tot tien uur 's-avonds om 
veehouders alsnog in de gelegenheid te stellen vergunningen 
voor uitbreidingen te laten aanvragen, rechtvaardigt de 
vrees voor ondermijning van de maatregel (59). De bepaling 
is in het kader van de milieuhygiëne van het groott>te 
belang. Het ingrijpende karakter wordt daardoor voor een 
deel gerelativeerd. Bovendien worden alle op moment van 
indienen van het ontwerp gevestigde belangen gerespecteerd. 
Van het wetsontwerp zal namelijk een preventieve werking 
uitgaan ten aanzien van nieuwvestiging en uitbreiding van 
bedrijven (60). 

Wanneer echter de rechter het in artikel 2 Interimwet 
bepaalde ter toetsing aan het nulla-poenabeginsel voorgelegd 
krijgt, zal die toetsing moeten plaatsvinden op grond van 
artikel 93 GW aan het bepaalde in artikel 7, eerste lid EVRM 
of aan artikel 15, eerste lid IVBP. Op grond van artikel 94 
GW moet dan echter een concreet geval aan de orde zijn. 
Wanneer de toepassing van het in artikel 2 bepaalde niet 
verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen als 
genoemd van het EVRM of van het IVBP, kan de rechter de 
toepassing van het voorschrift vernietigen of onrechtmatig 
verklaren. 
Volgens Donner is de Nederlandse rechter terughoudend in de 
toetsing van de wet aan internationale verdragen (61). 
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Echter, bij de toepassing van de norm in een concreet geval 
zal mijns inziens expliciet naar voren komen dat hier met 
terugwerkende kracht de vestiging of uitbreiding verboden 
wordt. De inhoudelijke kant van de bepaling, namelijk de 
daadwerkelijke uitwerking van de norm door zijn toepassing 
in het concrete geval is aan de orde. Bij abstracte toetsing 
van de norm, wat i.c. niet mogelijk is, zou in eerste 
instantie de formele kant van de bepaling in het oog sprin
gen. De vraag is dan of de rechter het bepaalde dan door wil 
prikken en verdergaand zal gaan toetsen. Bij de toetsing van 
de toepassing van de norm in het concrete geval heeft de 
rechter een duidelijk aanknopingspunt aan het nulla-poena
beginsel zoals verwoord in de bepalingen van de genoemde 
verdragen. Mijns inziens kan de rechter dan ook niet anders 
dan in dat concrete geval de toepassing van de norm in 
strijd achten met het nulla-poenabeginsel van de verdrags
bepalingen. Ook De Haan stelt zich op dit standpunt en ver
werpt het in artikel 2 Interimwet bepaalde als in strijd met 
de beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid (62). 
De regering en wetgever hebben echter het milieubelang 
(artikel 21 GW) hier van zo'n groot belang geacht dat zij 
het risico durven nemen dat de rechter de toepassing van de 
norm in het concrete geval vernietigd of onrechtmatig 
verklaard. Dat risico zal misschien te verwaarlozen klein 
zijn wanneer door de preventieve werking van het wetsontwerp 
het ontstaan van concrete gevallen in de kiem gesmoord 
blijkt te zijn. 
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Hoofdstuk 5. Intensieve veehouderij en de Hinderwet 

5.1. Inleiding 
In 1875 kwam de eerste Wet tot stand tot regeling van het toezicht 
bij het oprichten van inrichtingen welke gevaar, schade of hinder 
kunnen veroorzaken (1). 
De Wet had tot doel de bescherming van de omgeving of van inrich
tingen, als fabrieken en werkplaatsen, tegen het gevaar, de schade 
of de hinder welke zulk een inrichting in allerlei vorm zoals 
stank, trillingen, lawaai en brandgevaar, naar buiten kan veroor
zaken. De Wet behoorde destijds tot de eerste voorbeelden van 
overheidsbemoeienis op het terrein dat toen nog niet algemeen tot 
dat der overheid gerekend werd. Zo is de Hinderwet twintig jaar 
eerder tot stand gekomen dan de wet welke de arbeiders in de 
inrichting beschermt tegen gevaar waaraan de werkzaamheden hen 
blootstelt, namelijk de Veiligheidswet van 1896. 
Met de inwerkingtreding van de Veiligheidswet veranderde de aan
vankelijke naam Fabriekswet in de Hinderwet. De regeling gold voor 
zowel industriële als niet-industriële inrichtingen welke, in de 
ruime zin van het woord, hinder voor de omgeving konden opleveren. 
De hinderwetplicht voor de mestopslag werd bepaald in lid VII van 
artikel 2. De rechtspraak had echter nogal moeite met deze brede 
opzet en kwam in een tweetal arresten over de mestopslag tot de 
slotsom dat de wetgever eigenlijk alleen oog heeft gehad voor 
inrichtingen die uit hoofde van hun doel, duur en omvang het 
karakter dragen van een industriële onderneming (2). Ofschoon de 
bedoeling van de wetgever later nog eens duidelijk werd onder
streept (3) bleef de hinderwetplicht voor bewaarplaatsen van 
agrarische afvalstoffen in de rechtspraak een omstreden zaak. 

Hoewel de hinderwetplicht voor de mestopslag ( 187 5) en het elec
tramotorische vermogen (1907) al vroeg was vastgelegd was het 
geenszins duidelijk of nu daardoor de gehele veehouderij onder de 
Hinderwet viel. Duidelijke kroonuitspraken over agrarische be
drijven zijn uit de tijd niet voorhanden en als we kijken naar 
beslissingen van de strafrechter (4) dan wordt deze vraag in 
ontkennende zin beantwoord. Daarbij komt nog een passieve houding 
van de lagere overheid die de agrarische bedrijven doorgaans geen 
strobreed in de weg legde en zich bij excessen alleen bediende van 
APV-verbodsbepalingen inzake het houden van dieren in de bebouwde 
kom (5). 
In de praktijk werd de Hinderwet nauwelijks toegepast op de inten
sieve veehouderij ook al waren zij op grond van mestopslag of moto
risch vermogen vergunningplichtig. Dit hang wellicht samen met het 
feit dat de tot het begin van de zestiger jaren op traditionele 
wij ze bedreven veehouderij in het algemeen weinig hinder veroor
zaakte. De nadien op gang gekomen moderne ontwikkeling in de 
veehouderij met als hoofdkenmerken schaalvergroting en mestbewaring 
volgens het drijfmestsysteem had tot gevolg dat van vele inrich
tingen met intensieve veehouderij wel degelijk ernstige hinder kon 
worden ervaren. Onder de oude Hinderwet was het aanvullen of 
wijzigen van de lijst van inrichtingen, welke onder de bepalingen 
van de Wet vielen geen eenvoudige zaak omdat zulks een wetswijzi
ging vergde. Het verdiende dan ook aanbeveling de opsomming der 
inrichtingen in een dusdanige vorm te gieten dat zij snel en 
gemakkelijk gewijzigd kon worden telkens wanneer de ontwikkeling 
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van wetenschap en techniek zulks mogelijk maakt. Sinds 1953 wordt 
de vergunningplicht van inrichtingen uitgewerkt in een aparte AMVB, 
het Hinderbesluit (6). In de Wet (7) wordt duidelijk aangegeven dat 
tot een inrichting mede behoort: 'Een plaats welke zonder dat daar 
enig bouwwerk of getimmerte aanwezig is, wordt gebezigd als werk-, 
bewaar-, stort-, opslagplaats of iets dergelijks, dit mede als 
gevolg van de moeite die de rechtspraak bleef houden met de hinder
wetplicht voor bewaarplaatsen van afvalstoffen. 

5.2. Doel en reikwijdte van de Hinderwet 
Het doel van de Hinderwet is door middel van een vergunningstelsel 
voorkomen dat inrichtingen gevaar, schade of hinder voor de omge
ving (de Wet zegt daarbuiten) veroorzaken. Dat alleen wordt gedacht 
aan gevaar, schade of hinder voor de omgeving blijkt niet uit de 
considerans van de wet doch uit artikel 2, eerste lid van de wet. 
Ter voorkoming van gevaar, schade of hinder binnen de inrichting 
gelden andere wettelijke voorschriften waarbij in de eerste plaats 
aan de Arbeidsomstandighedenwet moet worden gedacht. 
Evenals met de begrippen gevaar, schade of hinder het geval is 
wordt in de Hinderwet ook niet aangegeven wat onder een inrichting 
moet worden verstaan. De wetgever heeft gekozen voor een open 
systeem om daarmee te bereiken dat zoveel mogelijk hinder- of 
gevaarveroorzakende activiteiten kunnen worden tegegegaan. Daarbij 
is niet alleen gedacht aan industriële activiteiten, maar ook aan 
'Een plaats welke zonder dat daar enig bouwwerk of getimmerte 
aanwezig is, wordt gebezigd als werk-, bewaar-, stort-, opslag
plaats of iets dergelijks (artikel 1 tweede lid). 

Welke de inrichtingen zijn waarop de Hinderwet van toepassing is 
blijkt uit de categoriegewijze opsomming in het Hinderbesluit (8). 
In het Hinderbesluit vallen veehouderijbedrijven als zodanig echter 
wel onder de werking van de Hinderwet, indien een of meer van de 
onderdelen I (motorisch vermogen), II (opslag van propaan of 
butaan), III-A (bestijdingsmiddelen), V (Kl of K2 brandstoffen), of 
VIlla (mestopslag) van artikel 1 van het Hinderbesluit van toepas
sing is. In de praktijk van de toepassing van de Hinderwet wordt de 
hinderwetplichtigheid van deze bedrijven in eerste instantie 
gebaseerd op de aanwezigheid van een mestbewaarplaats. 
Het begrip 'inrichting' is nog steeds hecht verankerd in het 
Hinderbesluit dat deels limitatief is maar de jurisprudentie van de 
Kroon leert dat de opsomming ook een sterk indicatief karakter 
heeft, nl.: 'dat, gelet op de geest en de strekking van de Hinder
wet, welke wordt bepaald door het streven gevaar, hinder en schade 
zoveel mogelijk te weren, aan het begrip inrichting een zo ruim 
mogelijke betekenis moet worden toegekend zodat vrijwel elke door 
de mens ondernomen bedrijvigheid, welke binnen zekere begrenzing 
pleegt te worden verricht en daarbuiten gevaar, schade of hinder 
van ernstige aard kan veroorzaken, voldoende grond oplevert om te 
spreken van een inrichting in de zin van de Hinderwet 1 • (9) Deze 
omschrijving is nagenoeg een standaardoverweging geworden in de 
jurisprudentie van de Kroon als het gaat om de vraag of er sprake 
is van een hinderwetplichtige inrichting. 

Dat de Kroon aan het begrip 1 inrichting 1 een zeer ruime inter
pretatie geeft (10) ondervond ook een exploitant van een varkens
mesterij te Garneren, gemeente Kerkwijk. De exploitant kwam in 
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beroep bij de Kroon tegen de door B & W van die gemeente gedane 
kennisgeving van hun voornemen tot sluiting van de inrichting. Naar 
zijn oordeel was voor het exploiteren van een varkensstal geen 
vergunning ingevolgde de Hinderwet vereist. 
Een varkensmesterij bestaande uit een varkensstal en een mestvaalt 
voldoet naar het oordeel van de Kroon (11) aan de omschrijving van 
het begrip 'inrichting'. Ingevolge artikel 2 Hinderwet .Jo. artikel 
l onder VIlla Hinderbesluit is een vergunning vereist voor het 
oprichten etc. van een inrichting bestemd tot bewaring van mest en 
meststoffen. De eis van vergunning geldt niet alleen voor de tot 
het bedrijf behorende mestvaalt doch voor de gehele inrichting, dus 
ook voor dat deel waar de varkenshokken staan. De gedane kennis
geving van de voorgenomen sluiting was derhalve terecht en het 
daartegen ingestelde beroep werd ongegrond verklaard. Uit dit KB 
blijkt dat de enkele aanwezigheid van een bewaarplaats van mest of 
meststoffen voldoende is om een agrarisch bedrijf onder de werking 
van de Hinderwet te doen vallen (12). Slechts wanneer de exploitant 
kans ziet om de mest dagelijks af te voeren kan niet worden gespro
ken van een mestopslag in bovenbedoelde zin (13). Soms lijkt het 
criterium voor een inrichting nogal willekeurig. Zo is er bij een 
dagelijkse afvoer van mest en meststoffen geen vergunningsplicht 
aanwezig hetgeen wel het geval is indien deze afvalstoffen twee 
maal per week worden afgevoerd (14). 

Tankwagens die mest af- en aanvoeren kunnen, voorzover zij zich be
vinden op het terrein van de inrichting, als een onderdeel worden 
aangemerkt van diezelfde inrichting (15). De Wet gaat uit van 
schade of hinder veroorzaakt vanuit of door de inrichting. Dit 
betekent een belangrijke beperking: indien een handeling geschiedt 
buiten de inrichting en hinder en schade veroorzaakt dan kan 
hiertegen met de hinderwet niet worden opgetreden. Op grond van de 
jurisprudentie (16) moet worden geconstateerd dat de bij het 
bedrijf behorende percelen niet onder de inrichting in de zin van 
de Hinderwet worden gerekend. In de voorschriften behorende bij de 
vergunningverlening kunnen derhalve geen regels worden gesteld ten 
aanzien van het gebruik van de mest op wel of niet bij het bedrijf 
behorende landerijen. De interpretatie van het begrip 'inrichting' 
zal hoofdzakelijk worden bepaald door de ernst van de te verwachten 
hinder of gevaar. Waar dit nauwelijks behoeft te worden gevreesd 
zal de Kroon een meer terughoudend standpunt innemen. 

5.2.1. Wijziging van het Hinderbesluit per 12.1.1984 
Het werd als weinig gelukkig beschouwd dat de vergunning
plicht van veehouderijbedrijven onder meer was gebaseerd op 
het onderdeel VIlla van artikel 1 van het Hinderbesluit, 
waar staat: 'Inrichtingen bestemd tot bewaring, bewerking en 
verwerking van afval, zoals •••.• mest'. In deze formulering 
wordt mest namelijk gelijkgesteld met afval. Daar komt bij 
dat dagelijkse afvoer van de mest de vergunningplicht kan 
doen vervallen (17), terwijl daarmee de hinder niet ongedaan 
wordt gemaakt. De gehele bedrijfsvoering en de aanwezige 
dieren dragen immers bij aan de verspreiding van stank. 
Daarnaast zijn geluidshinder en de mogelijke aanwezigheid 
van ongedierte aspecten die het toepassen van de Hinderwet 
op de veehouderijbedrijven rechtvaardigen. 
Om nu elk misverstand over de hinderwetplichtigheid van de 
veehouderijbedrijven weg te nemen is het Hinderbesluit op 
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12.1.1984 (18) zodanig gewijzigd dat een bedrijf door 'Het 
bedrijfsmatig houden van dieren' (XXIV) onder het regiem van 
de Hinderwet valt, daargelaten dat deze bedrijven ook om 
andere redenen onder dit regiem kunnen vallen. Daarbij zijn 
de volgende diersoorten vermeld: varkens, mestkalveren, 
meststieren, paarden, pluimvee, konijnen en dieren om te 
pelzen. Ook het stallen van wisselende aantallen en soorten 
dieren, zoals b.v. plaatsvindt bij een veehandelaar, is 
hieronder bedoeld. 
Onderdeel VIlla van artikel 1 van het Hinderbesluit is 
zodanig gewijzigd dat de mestopslag geen grond meer is voor 
de vergunningplicht van de veehouderij. Indien echter mest 
van elders wordt opgeslagen, verwerkt of vernietigd, is er, 
ingevolge het nieuw onderdeel Vlllb sprake van een hinderwet
plichtige activiteit. Het houden van melkvee komt in deze 
opsomming als zodanig niet voor zodat ten aanzien van deze 
categorie van bedrijven geldt dat zij voorshands alleen op 
grond van de onderdelen I, 11, lila en V van artikel 1 van 
het Hinderbesluit onder het regiem van de Hinderwet vallen. 
Dit zal overigens voor het overgrote deel van die inrich
tingen het geval zijn. Het ligt in het voornemen om voor het 
houden van melkvee een AMVB als bedoeld in artikel 2a van de 
Hinderwet op te stellen. Dan zullen ook melkveehouderijgen 
als zodanig in het Hinderbesluit worden opgenomen. 

5.3. De vergunning 
Het belangrijkste instrument ter handhaving van de Hinderwet voor 
de overheid is de vergunning die men nodig heeft voor een inrich
ting. In het algemeen zijn B & W van de gemeente, waarbinnen de 
inrichting is gelegen, de bevoegde instantie tot het beslissen op 
het verzoek om vergunning (artikel 4 eerste lid). Daarop wordt in 
een aantal gevallen een uitzondering gemaakt, waarbij het provin
ciaal bestuur (GS) (artikel 4 tweede en derde lid) of de Kroon 
(artikel 4 vierde lid) de vergunningverlenende instantie is. 
De Hinderwet kent drie soorten van verzoeken om vergunning te 
weten: 
1. Voor het oprichten of in werking hebben van een inrichting 

(artikel 2 eerste lid onder a). 
2. Voor het uitbreiden en/of wijzigen van een inrichting dan wel 

het veranderen van de daarin gebezigde werkwij ze (artikel 2 
eerste lid onder b). 

3. Een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, de zoge
naamede revisievergunning (artiel 6a). 

5.3.1. De vergunning met voorschriften 
Het vergunningstelsel stelt het bestuur in de gelegenheid 
van geval tot geval te beoordelen of, en zo ja, onder welke 
voorschriften een bepaalde inrichting zich op een bepaalde 
plaats kan vestigen. De grenzen van wat men nog aanvaardbaar 
vindt kunnen van plaats tot plaats verschillen en in de loop 
van de tijd verschuiven. Van groot belang is daarom de vraag 
met welke milieuhygiënische aspecten we rekening moeten 
houden bij het opstellen van de aan de vergunning te ver
binden voorschriften, nodig in het belang van het voorkomen 
of beperken van gevaar. schade of hinder buiten de inrich
ting. Omtrent die voorschriften bevat artikel 17 thans meer 
aanwijzigingen dan voorheen het geval was, toen zogenaamde 
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middelvoorwaarden prioriteit hadden boven doelvoorwaarden. 
Thans mogen middel- en doelvoorschriften naast elkaar worden 
toegepast en biedt een doelvoorschrift aan de vergunning
houder het voordeel van flexibiliteit wat betreft de door 
hem toe te passen middelen om aan het voorschrift te vol
doen. Overigens behoeven voorschriften, te verbinden aan een 
vergunning, zich in aantal noch inhoudelijk te beperken tot 
de in artikel 17 vervatte mogelijkheden. In de voorschriften 
als bedoeld in artikel 17 lid 1, onder a tot en met d kan 
worden bepaald dat voldaan moet worden aan nader eisen 
(artikel 17 derde lid) als een (technische) uitwerking van 
de voorschriften naar aanleiding van een concrete situatie. 
Artikel 16 voorziet in de mogelijkheid van een tijdelijke 
vergunning. Na een hinderwetvergunningverlening kunnen de 
aan de vergunning verbonden voorschriften naar aanleiding 
van eventueel gewijzigde omstandigheden worden gewijzigd, 
aangevuld of ingetrokken (artikel 26). 

Naar aanleiding van de wijziging van de Hinderwet zoals die 
op 1.11.1981 in werking is getreden is de redactie van de 
artikelen 12a, 13, 17 en 26 van de Hinderwet thans zodanig, 
dat bij de vergunningverlening rekening moet worden gehouden 
met de milieuhygiënische aspecten in ruime zin aldus de MvT. 
Dit houdt in dat bij de vergunningverlening rekening moet 
worden gehouden met: 
1. Inpasbaarbeid van het bedrijf in het omringende milieu 

In vergelijking met de geclausuleerde werking van het 
vervallen artikel 13 biedt het nieuwe artikel 13 ruimere 
mogelijkheden ter bescherming van het milieu. Bij de 
behandeling van de Wet zijn in dit verband genoemd: 
ecologische, natuurwetenschappelijke, landschappelijke en 
recreatieve waarden. Aantasting van deze waarden zou 
kunnen plaatsvinden door de vestiging van bedrijven en 
bijbehorende installaties, door emissies die plaatsvinden 
en door activiteiten op en in de onmiddelijke nabijheid 
van de inrichting. De toetsing aan landschappelijke en 
ecologische aspecten gebeurt zeer omzichtig. Wanneer zeer 
aannemelijk is dat door ammoniakemissie schade zal worden 
toegebracht aan planten of naaldbomen zal de hinderwetver
gunning een geheide kans lopen te sneuvelen (19) doch dat 
was onder de oude Hinderwet ook al het geval (20) • Het 
betreft hier immers een vorm van zaakschade waarop de 
Hinderwet altijd al het oog heeft gehad, vergelijkbaar 
met bijvoorbeeld besmettingsgevaar (21). Moeilijker ligt 
het bij de zogenaamde indirecte ecologische gevolgen 
waardoor ammoniakuitstoot, verzuring en eutrofiëring kan 
optreden in water, bodem en aan houtopstanden. Duidelij ke 
Kroonuitspraken hieromtrent zijn nog niet bekend (22). 
Ik zou hier willen pleiten voor een stringentere toetsing 
gezien de verzurende effecten op het omringende milieu 
(zie blz. 4 e.v. van de nota Mestproblematiek, d.d. 
7.3.1985, Tweede Kamer 1984-1985, 18897). 
De kwetsbaa rheid vanuit landschappelijk oogpunt is een 
zaak die door de Kroon nogal secundair l i jkt te worden 
benaderd, omdat de Wet op de Ruimtelijke Ordening een 
dergelijke toetsing ook expliciet mogelijk maakt (23). Er 
wordt eerst gekeken naar het vigerende bestemmingsplan en 
indien daaraan geen bijzondere landschappe l i jke en/of 
ecologische waarden kunnen worden ontleend en ook ove ri-



110 

gens van dergelijke waarden niets is gebleken, wordt de 
boot duidelijk afgehouden (24). Blijkt echter dat een 
eerdere beschikking ex artikel 19 WRO om landschappelijke 
redenen is geschorst dan wordt de kans op succes al 
aanmerkelijk groter (25). Ook wordt soms een beplanting 
met groen blijvende bomen voorgeschreven (26). Vermel
denswaardig is in dit verband dat in het kader van de 
bescherming van bodem en grondwater sinds kort steevast 
voorschriften voor ondergrondse brandstoftanks aan de 
hinderwetvergunning worden verbonden, die beogen lekkage 
zoveel mogelijk te voorkomen en, bij verontreiniging, 
actief te kunnen optreden (27). 

2. Het cumulatieve effect van meerdere bedrijven tesamen 
Dit begrip speelt een rol als een vergunning wordt aan
gevraagd voor het oprichten of uitbreiden van een bedrijf 
in een gebied waarin reeds sprake is van milieubelasting. 
In zo'n geval moet beoordeeld worden of door het toelaten 
van deze extra hinderbron het totaal van de milieubelas
ting de grens van het aanvaardbare voor het desbetref
fende gebied niet overschrijdt. Indien dit wel het geval 
is doet de vraag zich voor of de vergunning moet worden 
geweigerd, of dienen er, indien mogelijk, verdergaande 
voorzieningen getroffen te worden aan de geplande activi
teit. 
Het cumulatief effect kent dezelfde handicap als de eco
logische aspecten, namelijk dat ze vaak moeilijk te 
onderhouden valt. Dit leidt in de praktijk dan ook tot 
een terughoudende (28) dan wel voorzichtig instemmende 
(29) houding van de toetsende instanties. 

3. Toekomstige ontwikkelingen 
Met artikel 12a wordt gepoogd het bestuur bij zijn 
beslissing op het verzoek om vergunning reeds zoveel 
mogelijk rekening te doen houden met factoren die in de 
toekomst van belang kunnen zijn voor de totale milieube
lasting in het betrokken gebied. Het betreft toekomstige 
ontwikkelingen van zowel binnen als buiten de inrichting. 
De toekomstige ontwikkelingen spelen bij de vergunning
verlening en de Kroonbeoordeling zeker een rol, maar zijn 
pas beslissend indien uit feiten en omstandigheden blijkt 
dat spoedig een realiseren te verwachten is van bijvoor
beeld een bestemmingsplan (30) of een woning (31). 

4. De indirecte gevolgen 
Voorts kan rekening worden gehouden met de indirecte ge
volgen die te verwachten zijn van de vestiging van een 
bedrijf en die ook gevaar, schade of hinder met zich mee 
kunnen brengen. Inzake de indirecte gevolgen wordt momen
teel in de jurisprudentie nog een vr1J terughoudend 
standpunt ingenomen. Zo hoort het tegengaan van parkeer
overlast nog steeds thuis op het terrein van de verkeers
wetgeving (32), dienen de gevaaraspecten van vervoers
stromen van en naar de inrichting beperkt te blijven tot 
de directe omgeving van de - inrichting (33) en is het 
blokkeren van de vrije uitgang door landbouwmachines van 
een naastgelegen bedrijf nog steeds een geschil van 
privaatrechtelijke aard (34). Wel valt de hinder van af
en aanrijdend verkeer en van wachtende auto's bij een 
inrichting zonder meer onder de Hinderwet (35). 
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5.3.2. Standaardvoorschriften 
Doordat de landbouw opeens onaangenaam werd geconfronteerd 
met een Kroonuitspraak die aangaf dat door .de mestopslag de 
gehele inrichting hinderwetplichtig werd (KB 22. 2. 196 7 nr. 
31 Kerkwijk) is het begrijpelijk dat daarmee de agrarische 
wereld op zijn kop stond toen de consequenties duidelijk 
werden (36). Aanvankelijk viel het aantal slachtoffers nog 
wel mee maar na circa 1970 nam het milieubewuste denken 
sterk toe en werd de Kroon veelvuldig geconfronteerd met in 
het nauw gebrachte agrariërs. Er ontstond een noodzaak om 
het eigen beleid te formuleren in de vorm van het invullen 
van de beleidsruimte om uit te maken welke mate van gevaar, 
schade en hinder al dan niet toelaatbaar is. Op de bio
industrie wordt overigens vrijwel alleen het begrip hinder 
toegepast, dat dan voornamelijk stankhinder betreft. 
In 1971 werd een circulaire uitgebracht waarin men leest dat 
het alleszins redelijk lijkt dat ten aanzien van die bedrij
ven de nodige soepelheid wordt betracht bij het beschikken 
op een hinderwetaanvrage • . Dit geldt dan wel voor bestaande, 
weinig hinder veroorzakende boerenbedrijven welke, door de 
omstandigheden gedwongen, zijn omgezet in mesterijen of 
fokkerijen. Veel houvast biedt deze circulaire weer niet 
omdat de soepele benadering ophoudt indien de situatie uit 
hinderwetoogpunt zo ongunstig is dat de vergunning slechts 
voor een beperkt aantal dieren kan worden verleend, of zelfs 
moet worden geweigerd. Daarna werd deze problematiek uit
voerig aan de orde gesteld in de Urgentienota (37) en werd 
een werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers 
van de Ministeries van Landbouw en Visserij, Volksgezondheid 
en miliehygiëne, het Landbouwschap en de VNG (zgn. Commissie 
Re ij). 

Dit overleg mondde uit in de eerste brochure Veehouderij en 
Hinderwet ('rode boekje') dat de gezamenlijke zienswijze be
vatte omtrent de uitgangspunten met betrekking tot de toe
passing der Hinderwet op de intensieve veehouderijen. In dit 
boekje werd een systematische aanzet gegeven tot een afstand
bepaling voor bepaalde fokkerijen en mesterijen. Afhankelijk 
van de ligging in het agrarische of niet-agrarische gebied 
kon op simpele wij ze bij elke bedrijfsomvang de aangegeven 
afstand worden afgelezen. Als nadeel had deze uitgave dat er 
slechts onderscheid werd gemaakt in een tweetal woonmilieus 
en de bedrijf scategorieën nogal ongenuanceerd waren opge
somd. 

Dat leidde in 1976 tot een tweede uitgave van de brochure. 
Daarin treft men een viertal woonmilieus aan (38) waarvoor 
bij een bepaalde bedrijfsomvang een passende afstand tot de 
omliggende hindergevoelige objecten is aangegeven (39). Er 
is een waardering gemaakt van de stankhinder per type dier, 
hetgeen heeft geresulteerd in de opstelling van een omreke
ningstabel op grond van de zogenaamde mestvarkeneenheid 
(40). Is men het eens over de kwalificatie van het woon
milieu dan kan voor de nieuw te vestigen bedrijven of 
aanmerkelijke uitbreidingen van bestaande bedrijven de 
gewenste afstand in verhouding tot de gewenste bedrijfs
omvang uit de grafiek worden afgelezen. Deze afstandsgrafiek 
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is niet van toepassing op bestaande bedrijven, dat wil 
zeggen die sinds het begin van de jaren zeventig geen 
aanmerkelijke uitbreiding meer hebben ondergaan. Voor deze 
categorie mag worden aangenomen dat, ' .•... in het algemeen 
alsnog op aanvrage een vergunning zal worden verleend •.•.. 
tenzij deze bedrijven bijzonder ongunstig zijn gesitueerd' 
(41). De Kroon neemt echter niet snel aan dat een bedrijf 
bijzonder ongunstig is gesitueerd (42). Het is op dit punt 
moeilijk vaste lijnen in de Kroonjurisprudentie te ont
dekken. Er wordt altijd van geval tot geval beslist, waarbij 
soms de bezwaren van de omwonenden van belang worden geacht, 
meestal echter het bedrijfsbelang voorop wordt gesteld. Op 
dit terrein heeft het gemeentebestuur, dat de vergunning 
geeft, ook duidelijk een zekere beleidsvrijheid. Dat kan 
niet gezegd worden ten aanzien van nieuwe bedrijven of 
bedrijven die een aanmerkelijke uitbreiding ondergaan. Hier 
speelt de afstandgrafiek die de brochure Veehouderij en 
Hinderwet van 1976 bevat en die uitgaat van een gemiddelde 
ervaringssituatie een beslissende rol. In de praktijk gaan 
de beslissende en adviserende instanties bij de beoordeling 
van de vergunningaanvraag voor nieuwe bedrijven vrijwel 
steeds uit van deze brochure. 
In het bijzonder door de constistente houding van de regio
nale inspecties voor de volksgezondheid belast met toezicht 
op de hygiëne van het milieu is het mogelijk gebleken om 
voor het gehele land een uniform beleid te voeren. Ingeval 
van toepassing van geavanceerde bedrijfssystemen kan van de 
richtlijnen worden afgeweken. 

Formeel accepteert de Kroon de brochure niet. Dit komt omdat 
deze richtlijnen niet krachtens de Hinderwet zijn uitgevaar
digd maar het resultaat zijn van het gevoerde overleg in de 
commissie Reij. De vraag, of er al dan niet sprake is van 
ernstige hinder en of dit door het stellen van voorwaarden 
kan worden tegengegaan, wordt door dit beroepsorgaan dan ook 
uit de feitelijke situatie afgeleid. Hierbij spelen, evenals 
in de brochure, een rol: de aard en de omvang van het 
agrarische bedrijf, afstand tot de naburige hindergevoelige 
objecten, aard van de omgeving etc. Het is dan ook ni et 
verwonderlijk dat de Kroonuitspraken ten aanzien van nieuwe 
situaties vaak weinig afwijken van de uitkomsten van de 
afstandsgrafiek omdat ook de Kroon haar ogen niet kan 
sluiten voor de gemiddelde ervaringssituatie welke aan de ze 
hinderrichtlijnen ten grondslag ligt. 
In de zeven contraire KB's (43) op het gebied van de bic
industrie hebben de richtlijnen in de visie van de Kroon een 
haast wettelijke status (44). Het geschilpunt tussen de 
afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van 
State en de Minister van Volksgezondheid en milieuhygiëne 
is deze, dat de afdeling de woonmilieucategorieën wil 
terugbrengen van vier naar drie, door categorie I II (een 
enkele niet agrarische bebouwing in het bui t engebied) op te 
laten gaan in categorie IV (andere agraris che bedrijven in 
de directe omgeving van het bedrijf), zodat bewoners van een 
enkele burgerwoning in het buitengebied een geringere 
bescherming tegen stankhinder gaan genieten. De ze r eductie 
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ziet de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (en 
met hem de geraadpleegde minister van Justitie) als een 
wijziging van het beleid ten aanzien van de verlening van 
hinderwetvergunningen voor veehouderijbedrijven. Weliswaar 
wordt algemeen aanvaard dat men bij de toepassing van 
pseudowetgeving zich steeds moet afvragen of er in het 
betreffende geval zich bijzonder omstandigheden voordoen die 
meebrengen dat in redelijkheid van de betreffende richt
lijnen moet worden afgeweken (45), hier echter ging het om 
het beleid, in de vorm van de richtlijnen zelf. 

In de meest recente circulaire betreffende de toepassing van 
de Hinderwet op de veehouderijbedrijven (46) wordt het 
beleid ten aanzien van categorie III iets bijgesteld. Het 
gaat om een versoepeling van categorie III: Hierbij is te 
denken aan die gevallen waarbij sprake is van een categorie 
IV-situatie die tengevolge van het recente ontstaan van een 
burgerwoning bij strikte toepassing van de richtlijn tot een 
categorie lil-situatie zou leiden. Voor dergelijke gevallen 
wordt in de circulaire continuering van de categorie IV-si
tuatie voorgestaan. Dit betekent dus dat de komst van 
burgers in het categorie IV-gebied niet leidt tot een 
categorie lil-beoordeling van de daar reeds aanwezige 
bedrijven en dat de burgers dus geen bescherming overeen
komstig categorie lil krijgen. 

Wel wordt er op aangedrongen om dit soort probleemsituaties 
te voorkomen. In dit verband beveelt de circulaire aan om 
infiltratie van burgerwoningen tegen te gaan door een daarop 
gericht zorgvuldig gemeentelijke ruimtelijk beleid. De ver
soepeling van categorie lil (nieuwe situaties) lijkt dus een 
duidelijke concessie aan de landbouw en de RvSt, die zowel 
voor als na de contraire KB's van 1981 veel moeite met deze 
materie hebben gehad (47). 
Naast de versoepeling van categorie lil zijn de belangrijk
ste onderwerpen uit de circulaire: 

Het handhaven van de vier categorieën van de afstands
grafiek die voorkomt in de brochure Veehouderij en 
Hinderwet. Zelfs de omschrijving blijft ongewijzigd. 
De uitbreiding van het aantal omrekeningsfactoren voor 
dieren (o.a. kalkoenen, schapen, nertsen, vossen en 
konijnen). 
Een afstandsmaat voor het bewaren van mest (open en 
afgedekte mestopslagputten) en voor het oprichten van een 
bepaald type rundveehouderij. 
Afhankelijk van de datum van vestiging wordt een ver
schillende toepassing van de Hinderwet aanbevolen; 
a. Bedrijven die voor 1972 zijn opgerlcht en niet aan

merkelijk zijn uitgebreid (minder dan 15%) zulJen voor 
een terughoudende toetsing van de afstandsgrafiek in 
aanmerking komen. 

b. Bedrijven die tussen 1972 en 1976 zijn ontstaan dan 
wel in die periode aanmerkelijk zijn uitgebreid (meer 
dan 15%) en die tevens op een afstand van meer dan 100 
meter van de bebouwde kom c.q. terrein met niet-agra
rische bestemming zijn gelegen, behoren volgens de 
circulaire een soepele behandeling te krijgen. 
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c. De bedrijven die na 1976 Z1Jn opgericht of aanmerke
lijk zijn uitgebreid (meer dan 15%) vallen zonder 
voorbehoud onder de afstandgrafiek. 

Voor de intensieve veehouderijen die na 1976 zijn opgericht 
ligt het beleid voor de hand, doch voor de oudere bedrijven 
wordt middels de term terughoudende en soepele toepassing 
van de Hinderwet speelruimte geboden voor een ad hoc-beleid. 
In het ergste geval kan dit ertoe leiden dat een vergunning 
voor een bestaand intensief veehouderijbedrijf moet worden 
geweigerd. Zou er echter zo'n ver gaande beslissing worden 
genomen dan moet er wel sprake zijn van een bijzonder ongun
stige situatie anders wil de Kroon de betrokken agrariër nog 
wel eens de hand boven het hoofd houden (48). 

Als de interimwet beperking varkens- en pluimveehouderij en 
van kracht zal zijn dan zal uitbreiding of nieuwvestiging 
van intensieve veehouderij voorlopig tot het verleden 
behoren. De effecten van de Hinderwet op de bestaande 
bio-industrie worden van het allergrootste belang. In het 
kader hiervan kunnen een aantal mogelijkheden worden opge
somd die óf zijn gebaseerd op de mogelijkheden die de wet 
biedt óf van technische of organisatorische aard zijn. Ook 
op financiële aspecten zal vervolgens worden ingegaan. 

De Hinderwet biedt in hoofdzaak de volgende mogelijkheden: 
1. Ingevolge artikel 16 is het mogelijk een vergunning voor 

een bepaalde termijn te verlenen. Dit kan gebeuren op 
verzoek van de aanvrager, indien uit de aard van de 
inrichting haar tijdelijk karakter voortvloeit of indien 
over de te verwachten schade of hinder of het te ver
wachten gevaar van een inrichting niet met voldoende 
zekerheid kan worden geoordeeld. Heeft een intensieve 
veehouderij gefunctioneerd met een hinderwetvergunning 
voor een bepaalde termijn omdat bij de verlening van de 
vergunning over het te verwachten gevaar, schade of 
hinder met onvoldoende zekerheid werd geoordeeld, dan 
moeten bij de beslissing of al of niet een definitieve 
vergunning zal worden verleend de milieuhygiënische 
aspecten in ruime zin worden meegewogen. 

2. Ingevolge artikel 26 kunnen door middel van nieuwe 
voorschriften, aanvullende technische voorzieningen en/of 
organisatorische maatregelen worden geëist waardoor in 
bepaalde omstandigheden overlast kan worden beperkt. Op 
grond van de huidige praktijkervaring kan in dit verband 
aan de volgende mogelijkheden worden gedacht: 
a. Het verbeteren van de stalconstructie. 
b. Het aanpassen van de wijze van mestopslag. 
c. Het behandelen van mest zoals beluchten of anaerobe 

vergisting (gecombineerd met methaangaswinning) en 
mogelijk ook het drogen van de mest. 

d. Het behandelen van stallucht vóór afvoer in de buiten
lucht. 

e. Het overgaan of het houden van een andere diersoort, 
waarvan bekend is dat minder overlast voor de omgeving 
wordt veroorzaakt (bijvoorbeeld van mest- op fok
varkens). 
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f. Het verplaatsen van dieren of de mestopslag naar een 
gunstiger gelegen plaats in het bedrijf, door middel 
van interne reorganisatie. 

g. Verplaatsing van het gehele bedrijf naar een meer 
gunstige locatie. 

h. In het geval dat een bedrijfsvoering op een gunstig 
gesitueerd bedrijf wordt beëindigd (bijvoorbeeld bij 
het bereiken van een bepaalde leeftijd van de vee
houder) kan worden nagegaan of door hoederijruil 
mogelijkheden kunnen worden geboden aan een veehouder 
van een ongunstig gesitueerd bedrijf. 

3. Artikel 26 b maakt het mogelijk om een vergunning in te 
trekken indien er sprake is van een ontoelaatbare mate 
van hinder en nieuwe maatregelen of voorzieningen geen 
oplossing bieden. Sluiting van de inrichting is van de 
intrekking een mogelijk gevolg evenals een door het 
bestuur op te leggen dwangsom (art. 28 en 28a). 

Bovengenoemde en soortgelijke oplossingen kunnen kosten met 
zich brengen die de draagkracht van de betrokkene te boven 
gaan. Financiële steun van de overheid kan in een dergelijk 
geval onontbeerlijk zijn. 
l. Schadevergoedingsregeling 

Ingevolge artikel 26a van de Hinderwet is het mogelijk om 
een vergoeding toe te kennen aan de vergunninghouder 
indien deze voor kosten wordt gesteld of schade lijdt, 
die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste 
behoren te blijven. 
Het betreft hier een schadevergoedingsregeling die 
betrekking heeft op voorzieningen die worden geëist in of 
op grond van voorschriften die zijn verbonden aan een 
vergunning voor het uitbreiden of wijzigen (artikel 2, 
lid l, onder b) of aan een nieuwe, de gehele inrichting 
omvattende vergunning (artikel 6a) of nieuwe voorschrif
ten die zijn opgelegd door middel van artikel 26. De 
schadevergoedingsregeling heeft ook betrekking op de 
gevallen waarbij ingevolge artikel 26b van de Hinderwet 
een vergunning wordt ingetrokken. 

2. Bijdrageregeling sanering van milieuhinderlijke bedrijven 
in de woonomgeving (49) 
De saneringsregeling voorzient in de mogelijkheid, dat 
gemeenten bijdragen verkrijgen in de door hen te maken 
kosten ter zake van de sanering van (kleinere) milieu
hinderlijke bedrijven. De te saneren bedrijven dienen te 
zijn geplaatst op een inmiddels opgestelde inventarisatie
lij st. De uitvoering geschiedt aan de hand van door de 
provincie op te stellen jaarlijkse programma's. 
Er wordt onderscheid gemaakt in: 

sanering ter plaatse, dit is het aanbrengen van 
voorzieningen aan of bij het bedrijf, die noodzakelijk 
zijn om gevaar, schade of hinder voor een woongebied 
tot een aanvaardbaar peil terug te brengen; 
sanering door 'verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten 
naar elders; 
sanering door liquidatie niet gevolgd door hervesti
ging elders. 

De regeling heeft betrekking op bedrijven die reeds voor 
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l januari 1976 opgericht waren. In het kader van de Wet 
op de Stads- en Dorpsvernieuwing zal de bijdrageregeling 
met ingang van l januari 1985 in het stadsvernieuwings
fouds worden opgenomen. 

3. Wet Investering Rekening (WIR) 
De WIR is van toepassing op belastingplichtige onder
nemers terzake van gerealiseerde investeringen. Het 
betreft een basispremie afhankelijk van de aard van het 
middel. Hiervoor gelden bepaalde percentages van het 
investeringsbedrag dat o.a. betrekking kan hebben op 
nieuwe gebouwen, installaties, bestaande gebouwen en 
overige gebruiksmiddelen. Verder zijn er verschillende 
toeslagen, zoals kleinschaligheidstoeslag, energietoeslag 
en milieutoeslag. Wat de milieutoeslag betreft kan 
gedacht worden aan bijdragen in de kosten van aanschaf of 
aanleg van mestopslag, ventilatoren, biowassers, compost
filters en anaerobe mestvergistingsinstallaties. 

4. Bedrijfsbeëindigingsvergoedingsregeling 
De bedrijfsbeëindigingsvergoedingsregeling van de Stich
ting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de landbouw 
beoogt het volgende. Bedrijven welke op langere termijn 
nauwelijks of geen zicht op continuïteit en rentabiliteit 
bieden, worden door middel van een vergoeding gestimuleerd 
hun bedrijfsvoering versneld te beëindigen opdat de vrij 
te maken grond ten behoeve van landbouwstructurele 
verbetering kan worden aangewend. De vergoeding wordt dan 
ook pas toegekend indien er sprake is van een landbouw
structurele verbetering als gevolg van de aanwending van 
de vrijgemaakte grond. De vergoeding is een jaarlijks aan 
te passen maandelijks bedrag. In ruilverkavelings-, 
herinrichtings- en reconstructiegebieden (zoals om
schreven in de Ruilverkavelingswet, Herinrichtingswet 
Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkolonieën, Recon
structiewet Midden Delfland en de Beschikking reconstruc
tie oude glastuinbouwgebieden) geldt daarnaast een 
vergoeding per ha vrijgemaakte cultuurgrond. 

5.4. Slotopmerking 
Wanneer men het heeft over de toepassing van de Hinderwet op de 
intensieve veehouderij moet men beseffen dat de werking van de 
Hinderwet sterk wordt beperkt doordat de Wet uitgaat van de hinder 
veroorzaakt vanuit de inrichitng van de intensieve veehouderij. Dit 
betekent dat wanneer een handeling geschiedt buiten de inrichting 
en hinder veroorzaakt, hiertegen met de Hinderwet niet opgetreden 
kan worden. De bij het agrarische bedrijf behorende percelen voor 
bemesting zullen met de Hinderwet niet kunnen worden gesteld. Het 
zal nog moeten worden afgewacht in hoeverre het wetsontwerp Bodem
bescherming en/of de aangekondigde wijziging van de Meststoffenwet 
naast de bestaande incidentele regelingen van provincie of gemeente 
de dringende noodzakelijke verbeteringen tot stand kunnen brengen. 
In het ontwerp Wet Bodembescherming spelen de kwaliteitsdoelstel
lingen uit artikel 17 een belangrijke rol. Kwaliteitsdoelstellingen 
geven de gewenste kwaliteit van een bepaalde milieucompartiment aan 
en fungeren daardoor als referentiekander voor het bereiken c.q. 
handhaven van die milieukwaliteit. Zij zijn gericht tot die over
heidsorganen die bij de uitvoering van de hun toegekende bevoegd
heden de gestelde kwaliteitsdoelstellingen in acht kunnen nemen. 
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Het belang van kwaliteitsdoelstellingen voor de milieucomponent 
bodem is onderstreept in het Actieprogramma DROM (50) waarbij 
besloten is tot een verruiming van de werkingssfeer van artikel 17 
inzake kwaliteitsdoelstellingen. Deze suggestie werd overgenomen in 
de memorie van antwoord (51) bij het ontwerp Wet Bodembescherming. 
Bij nota van wijzigingen is artikel 17 van het Wetsontwerp in deze 
zin aangepast. Deze verruiming leidt er toe dat de kwaliteitsdoel
stellingen niet alleen in acht genomen moeten worden door de 
overheidsorganen die direct bij de uitvoering van de Wet Bodembe
scherming betrokken zijn. Ook bij de uitvoering van diverse andere 
wettelijke regelingen zoals de Hinderwet zullen de betrokken 
overheidsorganen de gestelde kwaliteitsdoelstellingen in acht 
moeten nemen. 
Dit, in combinatie met de mogelijkheid op grond van de in 1981 
verruimde Hinderwet om rekening te houden met milieuhygiënische 
aspecten in ruime zin biedt de overheden ruime mogelijkheden tot 
beperking van de intensieve veehouderij. Ook nu de Wet Bodembe
scherming nog niet van kracht is kan een voor de bio-industire 
beperkend beleid gevoerd worden. Nu de interimwet beperking var
kens- en pluimveehouderijen recentelijk van kracht is geworden is 
het beperkend beleid met name van belang voor de al hestaande 
intensieve veehouderij die een belasting voor het milieu betekent. 
De Hinderwet, via artikel 26 (eventuele extra voorschriften) en via 
artikel 26b (intrekking van de vergunning indien er van ontoelaat
bare hinder sprake is) geeft hiertoe, in combinatie met de sedert 
1981 verruimde werkingssfeer van de Hinderwet de mogelijkheid een 
stringent beleid ten aanzien van de bio- industrie te voeren. Er 
kan rekening gehouden worden met landschappelijke, natuurweten
schappelijke, recreatieve en ecologische waarden, met cumulatieve 
en indirecte effecten en met toekomstige ontwikkelingen. In dit 
verband is de verhouding tot het streek- en het bestemmingsplan 
belangrijk. Met de bovengenoemde belangen kan in het streek- en 
bestemmingsplan eveneens rekening worden gehouden, maar dan meer in 
het kader van een algemene afweging betreffende het gebruik van de 
ruimte. Voor de vraag of een bestaande intensieve veehouderij 
toelaatbaar gevaar, schade of hinder veroorzaakt moet bekeken 
worden onder welke voorwaarden voortbestaan in het omrjngende 
milieu mogelijk is. Daarbij zal uiteraard eveneens datgene moe ten 
worden betrokken wat over de natuur- en landschapsbelangen in het 
kader van het ruimtelijke ordenings- en natuurbeschermingsbeleid in 
besluiten en plannen over het betreffende gebied is vastgelegd. 
Hierbij kan gedacht worden aan gebieden met natuurwaarde (natuur
gebieden, bossen en nationale parken), met landschapswaarden 
(rivier en landschap) en cultuurhistorische waarde (zoals histo
rische buitenplaatsen). Er bestaan dus duidelijke raakvlakken 
tussen de ruimtelijke ordening en het milieubeheer hetgeen ook 
blijkt uit de Kroonjurisprudentie (52). Er liggen voor de provincie 
(streekplan) en de gemeente (bestemmingsplan) ruime ruimtelijke 
mogetijkheden om het beleid inzake de hinderwetvergunningen te 
beinvloeden. 

In de memorie van toelichting bij de begroting van het Ministerie 
van VROM voor 1985 (53) wordt al verwezen naar de eerste nota over 
planning van het milieubeleid 'Meer dan de som der delen '. Daa r 
wordt onder meer beschreven hoe ruimtelijke o'rdening en milieu
beleid qua planvorming op elkaar worden afgestemd. Beide vormen van 
beleid houden zich bezig met grotendeels dezelfde maatschappelijke 
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activiteiten en trachten deze te beïnvloeden ten gunste van de 
kwaliteit van de leefomgeving. Er is dus sprake van een zekere 
samenloop met de noodzaak van een onderlinge afstemming. De af
stemming op provinciaal niveau zal gestalte dienen te krijgen in de 
vorm van coHrdinatie van het provinciaal milieubeleidsplan en de 
streekplannen (54). 

Het hanteren van de Hinderwet als saneringsinstrument voor de be
staande intensieve veehouderij zal met de nodige omzichtigheid 
moeten gebeuren. Dit, omdat een dergelijke hantering van de Hinder
wet een zware ingreep zal betekenen op de bestaande verhoudingen in 
de bic-industrie. Is sanering van een bedrijf niet · te vermij den 
door ontoelaatbare hinder voor het omringende milieu dan zal, waar 
mogelijk, op grond van de geschetste regelingen naar financiële 
tegemoetkoming gezocht moeten worden voor de te saneren veehouder. 

Afsluitend lijkt het mij uiterst gewenst te zijner tijd een koppe
ling tot stand te brengen met de Meststoffenwet en/of de toekom
stige Wet Bodembescherming en wel in die zin dat een hinderwet
vergunning eerst wordt afgegeven nadat de afvoer van de mestover
schotten bevredigend geregeld is. Gedacht kan hierbij worden aan de 
door Konijnenbelt (55) geopperde suggestie van een wederzijdse 
voorwaardelijke koppeling; dat wil zeggen geen hinderwetvergunning 
zonder een verklaring van een bevredigende regeling van de afvoer 
van de mestoverschotten en omgekeerd geen verklaring van een 
bevredigende regeling van de afvoer van de mestoverschotten zonder 
hinderwetvergunning. 
Het voert in dit verband te ver om in te gaan op de vele haken en 
ogen die kleven aan de coHrdinatie van vergunningverlening (56). 
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In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen: 
a. de bebouwde kom; 
b. stankgevoelige objecten (ziekenhuis, sanatorium, internaat etc.); 
c. objecten voor verblijfsrecreatie (bungalowpark, camping etc.). 

In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen: 
a. niet-agrarische bebouwing, geconcentreerd in lintbebouwing buiten de be

bouwde kom, langs wegen, vaarten, dijken e.d.; 
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In de directe om~cving van het bedrijf is gelegen: 
een enkele niet-agrarische bebouwing in het buitengebied. 

In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen: 
andere agrarische bedrijven. 

""' 1000 1250 '""' 2250 

1 mcstvarkenseenheid: I mestvarken 
I mestkalf 

I,S fokzeug 
IS legkippen met 

natte mestopslag 
30 legkippen met 

droge mestop
slag (met uit
zondering van 
dieppitsstallen) 

100 mestkuikens 
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Hoofdstuk 6. De Wet op de Ruimtelijke Ordening 

6.1. Inleiding 
Ruimtelijke ordening is, volgens de definitie van Drupsteen, 'een 
overheidsactiviteit waarbij bewust wordt ingegrepen in maatschap
pelijke ontwikkelingen waaraan ruimtelijke dimensies zijn ver
bonden. Ze is gericht op het bereiken van het best denkbare even
wicht tussen ruimte en samenleving en loopt uit op bindende be
slissingen over bestemming en gebruik van grond. Ruimtelijke 
ordening is het van overheidswege toe-ordenen van ruimte aan 
maatschappelijke activiteiten (1). 
Tegengestelde, ruimtelijk relevante belangen moeten tegen elkaar 
afgewogen worden, zoals er zijn woningbouw-, landbouw- en milieu
belang. 

Het wettelijke kader voor de ruimtelijke ordening wordt gevormd 
door de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet, welke 
beide op 1 augustus 1965 in hun huidige vorm in werking traden. 
Het ontwerp van wet tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening is op 13 juni 1984 door de Tweede Kamer aangenomen (2). 
Aanvaarding door de Eerste Kamer en plaatsing in het Staatsblad 
zullen, zo is de verwachting, niet lang meer op zich laten wachten. 
Waar van belang, zal bij het hier te behandelen onderwerp, de bete
kenis van de wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening niet 
achterwege gelaten worden. 

De WRO is een kaderwet, die zich in hoofdzaak beperkt tot het 
aangeven van procedures die bij de toepassing van de verschillende 
instrumenten voor het ruimtelijk beleid gevolgd moeten worden. De 
inhoudelijke regeling van die instrumenten is meer uitgewerkt 
neergelegd in het Besluit op de Ruimtelijke Ordening. Ook dit be
sluit zal herzien worden. De instrumenten voor het ruimtelijk 
beleid bestaan voor het belangrijkste deel uit plannen. De WRO wordt 
daarom vaak aangeduid als planningskaderwet. Middels de plannen 
wordt de wet, afgezien van het BRO, nader ingevuld en wordt het 
ruimtelijk beleid geconcretiseerd. 

Het ruimtelijk beleid krijgt op drie bestuurlijke niveaus gestalte. 
Gezien de doelstelling van dit werk zal het rijksplanologisch 
beleid in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten worden. Voor de 
provincie Noord-Brabant zal het slechts interessant Z1Jn die 
aspecten van de ruimtelijke ordening te belichten die van belang 
Z1Jn in het kader van de aanpak van de mestproblematiek. Dat 
betekent dat in het onderstaande uiteengezet zal worden in hoeverre 
door middel van provinciaal en gemeentelijk planologisch beleid de 
mestproblematiek beteugeld zal kunnen worden. 

De ruimtelijke gevolgen van de intensieve veehouderij zijn met name 
(3): 

Het ontstaan van concentraties van grootschalige moderne be
drijfsgebouwen met bijbehorende silo's kan afbreuk doen aan 
landschappelijke waarden van het gebied. 
Er kunnen milieuhygiënische bezwaren rij zen ten gevolge van 
stank- en ammoniakoverlast en ook van geluid- en stofoverlast. 
er kan verontreiniging van bodem, grondwater en of oppervlakte
water optreden ten gevolge van het langdurig overmatig bemesten 
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van landbouwgronden. Voorts kunnen de in het buitengebied aan
wezige natuurwaarden nadelig beïnvloed worden door overbemes
ting. 
intensieve veehouderij vereist een verzwaring van de infrastruc
turen: betere bereikbaarheid van het bedrijf via betere en 
vooral verharde wegen, de aanleg van zwaardere electriciteits
leidingen en het uitvoeren van vaak ingrijpende waterbeheer
singsmaatregelen. 

De problemen die de intensieve veehouderij met zich mee kan brengen 
zijn de laatste tien jaren enorm gegroeid door de toename van de 
omvang van deze agrarische bedrijfstak. Kenmerkend voor dat laatste 
is het in belangrijke mate niet grondgebonden karakter van deze be
drijfstak, de intensivering van de bedrijfsvoering en de concentra
tie van bedrijven in een relatief klein gebied (4). 
De nadelige ruimtelijke effecten, met name die ten gevolge van het 
overmatig bemesten, maken het noodzakelijk de intensieve veehou
derij in bepaalde gebieden te beperken of te weren. Bezien zal 
worden in hoeverre dat mogelijk zal zijn bij een optimaal gebruik 
van de instrumenten die de Wet op de Ruimtelijke Ordening aanreikt. 

6.2. De instrumenten op provinciaal niveau 
Het provinciaal planologisch beleid beoogt een ruimtelijke integra
tie of coördinatie van het provinciaal sectorbeleid, zoals het 
beleid betreffende infrastructuur, natuur en landschap en tot op 
zekere hoogte het milieuhygiënische beleid. Het betreft het normale 
ruimtelijke facetbeleid. 
Naast deze horizontale integratie en coördinatie is het provinciaal 
planologisch beleid in belangrijke mate gericht op vertikale inte
gratie of coördinatie (5). Daarbij moet er voor het provinciaal 
niveau een integratie tot stand gebracht worden van . ruimtelijk 
relevant sectoraal beleid. Dit beleid dat verwoord wordt in de 
structuurschema's wordt op provinciaal niveau voor het eerst 
geïntegreerd. Daarnaast moet het nationaal ruimtelijk facetgebied 
uit de structuurschetsen op provinciaal niveau uitgewerkt worden. 
Dit vraagt op zijn minst een zekere vertikale coördinatie. Verder 
vormt het provinciaal planologisch beleid een kader voor de plaat
selijke ruimtelijke ordening, wat ook de nodige onderlinge afstem
ming noodzakelijk maakt. 

De centrale positie die de provincie inneemt wil niet zeggen dat 
het ruimtelijk beleid in meest belangrijke mate door de provincie 
bepaald wordt. Op gemeentelijk niveau immers komt het enige burgers 
bindende plan voor, te weten het bestemmingsplan. Voor de realise
ring van haar beleid is de provincie afhankelijk van de gemeente
lijke bestemmingsplannen en van de financiering van het Rijk (6). 
Het provinciaal planologisch beleid nu komt volgens Drupsteen op 
twee manieren tot uitdrukking (7). Op de eerste plaats in de 
streekplannen. Artikel 4 WRO (artikel 4a ontwerp) bepaalt dat Provin
ciale Staten voor één of meer gedeelten of voor het gehele gebied 
der provincie een streekplan kunnen vaststellen waarin de toe
komstige ontwikkeling van het in het plan begrepen gebied in 
hoofdlijnen wordt aangegeven, alsmede een vastgesteld streekplan 
herzien. Een streekplan strekt tot grondslag aan aanwijzingen als 
bedoeld in artikel 37, derde lid (37, vijfde lid ontwerp). 
De toekomstige ontwikkeling wordt aangegeven, zonder die vast te 
leggen in bindende voorschriften. Het streekplan vervult de vol-
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gende vier functies, volgens Drupsteen: 
1. Het is een ruimtelijk ontwikkelingsplan voor het streekplan

gebied. 
2. Het vormt een vertikaal en horizontaal integratiekader voor 

planologisch beleid. 
3. Het is een toetsingskader voor het beoordelen van gemeentelijke 

bestemmingsplannen. 
4. Het biedt een basis voor het geven van aanwijzingen door de pro-

vinciale overheid over de inhoud van bestemmingsplannen. 
De laatste twee functies geven de tweede manier aan waarop het pro
vinciaal planologisch beleid tot ontwikkeling komt. Namelijk door 
de toezichthoudende rol ten opzichte van het gemeentelijk ruimte
lijk ordeningsbeleid (8). 

Het streekplan heeft geen direcht juridische binding. Het is ook 
niet direct op uitvoering gericht. Toch vormt het streekplan het 
kader voor het provinciaal ruimtelijk beleid en het integratiekader 
voor rijks-, provinciaal en gemeentelijk planologisch beleid. 
Door zijn eindbeeldplanning - waarin een gedetailleerd eindbeeld 
voor de ruimtelijke ontwikkeling over een langere periode wordt 
vastgesteld - blijken streekplannen vaak niet operationeel. Op 
nieuwe ontwikkelingen kan niet flexibel ingespeeld worden. Dit 
heeft veelal tot gevolg gehad dat de provinciale overheid zich te 
vrijblijvend heeft opgesteld ten opzichte van het in het streekplan 
gestelde. 

In de ontwerp-WRO wordt in artikel 4 de PPC een versterkte positie 
toegekend. Daardoor worden G.S. verplicht over alle maatregelen en 
plannen, die van betekenis zijn voor het provinciaal ruimtelijk be
leid, vooraf de PPC te horen. Volgens de Memorie van Toelichting 
zijn de PPC's het meest geschikte orgaan voor zowel de horizontale 
als de vertikale coördinatie voor alle zaken die de ruimtelijke 
ordening raken. 
Door artikel 4, achtste lid WRO wordt weliswaar flexibiliteit in 
het streekplan ingebouwd, echter deze gaat zo ver dat het vrijblij
vende karakter van het streekplan er slechts door bevorderd wordt. 
Het genoemd artikel geeft P.S. de bevoegdheid om bij streekplan te 
bepalen dat G. S. binnen bepaalde grenzen bevoegd zijn het plan 
nader uit te werken, dan wel van het streekplan af te wijken. 
Hoewel het streekplan niet direct burgers bindend is, wekt het op 
zijn minst bepaalde verwachtingen bij gemeentelijke overheden en 
bij burgers. De afwijkingsmogelijkheid, zoals in artikel 4, achtste 
lid vervat, druist lijnrecht tegen gewekte verwachtingen in het 
streekplan in (9). 
Artikel 4, achtste lid WRO, zal in de gewijzigde wet RO vervangen 
worden door artikel 4a, achste lid, welk artikel aan eerder ge
noemde bezwaren voor een groot deel tegemoet zal komen. Het streek
plan zal door dit artikel een grotere bindende kracht krijgen. 
Hieronder zal een schematisch overzicht worden gegeven van deze 
belangrijke wijziging. 



Schema (10) 

BnUand ui. 4.8 WRO 

p.J. zijn bevoegd bij een streekplan te 
bepalen: 
, d~t J.S. bevoegd zijn om 
mtl inachtneming van in het plan ver· 
ntte regelen het plan nader uit te 
werken; 
b dJI g.s. bevoegd zijn om 
met inJchtneming van in het plan ver
nlle regelen 

nn het plan af te wijken. 
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Ontwerp-art. 4a.8 WRO 

P.s. zijn 11erplicht bij een streekplan te be
palen: 
a in hoeve"e g.s. 11erplicht zijn om 
volgens bij het plan aan te geven regelen 
het plan uit te werken en 

b in hoeve"e g.s. bevoegd zijn om 
binnen het plan te bepalen grenzen 

met handlwving van de daarin neergelegde 
11an wezenlijk belang zijnde beslissingen 
van het plan af te wijken. 

Opdrachten aan G. S. worden zo aan stringentere beperkingen ge
bonden: de woorden 'in hoeverre' en 'binnen het plan te bepalen 
grenzen' verwijzen naar het criterium van een objectieve begren
zing, als ook de woorden 'met handhaving van de daarin neergelegde 
van wezenlijk belang zijnde beslissingen' (11). Het laatste vereiste 
zal het voor G. S. onmogelijk maken om van de essentiële planele
menten af te wijken. 
Tot slot moet in dit verband nog vermeld worden dat de gewijzigde 
Wet op de Ruimtelijke Ordening met dit systeem de praktijk van 
nieuwste experimentele streekplannen volgt. Via verschillende 
methoden wordt bij deze streekplannen geprobeerd het procesmatige 
karakter van het plan te versterken. Deze experimenten zijn het 
gevolg van een aanbeveling die al in 1967 door de RPD is gedaan, om 
in streekplannen verschillende gradaties van hardheid te onder
scheiden (12). 
De RPD onderscheidt structurerende elementen die de structuur van 
het streekplan bepalen en variabele elementen die een beperkte 
keuze laten tussen enkele varianten en tot slot indicatieve ele
menten die een voorkeur uitspreken maar nog een grote keuzemoge
lijkheid open laten. De structurerende elementen, in latere termi
nologie essentiële elementen genoemd, kunnen ten grondslag liggen 
aan een aanwijzing. Wijziging van essentiële elementen moet leiden 
tot wijziging van het streekplan. Afwijkingsbevoegdheid van G.S. 
ten aanzien van deze essentiële elementen is niet toegestaan (13). 

Het streekplan in de gewijzigde Wet op de Ruimtelijke Ordening zal 
een versterkte positie hebben. Mede naar aanleiding van deze ont
wikkeling wordt het streekplan door sommigen aangeduid als 'pseudo
wetgeving' (14). De consequentie is dat het streekplan in zekere 
mate bindend voor G.S. zal zijn bij het goedkeuren van bestemmings
plannen en wellicht zelfs voor de Kroon bij beslissingen in beroep 
naar aanleiding van het goedkeuringsbesluit van G.S. 
Daarnaast is het belang van het streekplan als integratiekader van 
alle ruimtelijke relevante ontwikkelingen zodanig dat provincie en 
rijk zich aan dit kader, met name aan de essentiële beslissingen 
hieruit, gebonden zouden moeten achten (15). 

Gezien de aard (betrekking hebbend op de hoofdlijnen) en de functie 
(integratiekader) van het streekplan zal elk streekplan van belang 
zijn voor het beleid betreffende het milieubeheer (16). Een streek
plan kan de vorm aannemen van facet-streekplan ten behoeve van een 
bepaald onderdeel van het milieubeheer. Meestal echter zal het 
streekplan geen betrekking hebben op een bepaald facet, 
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aspect van overheidsbeleid, maar op alle ruimtelijke ontwikkelingen 
in ~~n of meer gebieden in de provincie. Ook in de laatste soort 
streekplannen kunnen milieubelangen de toon aangeven in een nader 
aangegeven gebied. 
Met betrekking tot de problematiek die de intensieve veehouderij 
met zich meebrengt voor gebieden met natuurwetenschappelijke en 
landschappelijke waarde en de gevaren die dreigen voor bodem en 
grondwater, alsmede andere milieuhygiënische argumenten, kan ver
dedigd worden dat het streekplan een belangrijke taak heeft bij het 
formuleren van het beleid in deze. Al deze belangen zullen afge
wogen moeten worden tegen de ruimtelijke belangen van de landbouw. 

In mei 1984 besloten provinciale staten van Gelderland met het 
aanvaarden van de Nota Evaluatie Streekplannen in Hoofdlijnen van 
G.S. als eerste provincie in het land de groei van mestoverschotten 
te beperken met behulp van streekplannen. Met de koppeling van 
ruimtelijk ordeningsbeleid en mestoverschotten wilde deze provincie 
nieuwbouw van intensieve veehouderijbedrijven in Oostenrijk
Gelderland en op de Veluwe verbieden. Ook de uitbreiding in die 
gebieden moest op deze manier tegengegaan worden. Bovendien moesten 
de streekplannen de bouw van stallen rond waterwinningen elders in 
de provincie voorkomen. Daarmee zette Gelderland een eerste belang
rijke stap om gemeenten de mogelijkheid te geven een bouwverbod in 
het bestemmingsplan op te nemen (17). 

Naar aanleiding van dit besluit van provinciale staten van Gelder
land hebben VVD-leden daarover in de Kamer vragen gesteld ( 18). 
Argumenten tegen het besluit waren voornamelijk; de stelling dat de 
ruimtelijke ordening niet bedoeld is om eventuele lancunes in de 
milieuwetgeving op te vullen; dat het streekplan een ongeschikt en 
oneigenlijk middel is om concrete bouw- en gebruiksmogelijkheden zo 
feitelijk te beïnvloeden dat aldus een inbreuk wordt gemaakt op het 
decentralisatiebeginsel, en dat van pseudoregulering kan worden 
gesproken; dat er sprake is van een oneigenlijk gebruik van de WRO 
( 19) . 
Naar aanleiding van de vragen van de VVD ten aanzien van het 
Gelderse besluit om de mestoverschotten in het streekplan aan 
banden te leggen, stelt de verantwoordelijke minister zich op het 
volgende standpunt: 
Provinciale Staten van Gelderland hebben op 2 mei 1984 de Nota 
Evaluatie Streekplannen in Hoofdlijnen besproken. In deze nota is 
een beleidsvoornemen over de problematiek rond de intensieve 
veehouderij opgenomen. Dit luidt als volgt: 'Het beleid ten aanzien 
van de land- en tuinbouw zal worden gehandhaafd, waarbij evenwel 
met betrekking tot de intensieve veehouderij een enigzins bijge
stelde aanpak wordt voorgenomen, omdat algemeen wordt erkend dat 
als gevolg van de mestproductie van de intensieve veehouderijbe
drijven een ernstige milieuproblematiek is ontstaan. Gelet op de 
hoofddoelstelling van het streekplan Veluwe (in bijzonder met 
betrekking tot het proefgebied Nationaal Landschap) en het 'stand
still'-beginsel in de streekplannen Veluwe en Oost-Gelderland 
zullen, na zeer zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen in 
de streekplannota's gebieden worden aangegeven waar in navolging 
van de ter zake op rijksniveau geuite opvattingen door een meer
sporenbenadering via maatregelen op milieuhygiënisch, ruimtelijk en 
financieel terrein, de intensieve veehouderijproblematiek zal 
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worden aangepakt. Deze bijstelling wordt nodig geacht zolang geen 
specifiek milieuhygiënisch instrumentarium beschikbaar is om de uit 
een oogpunt van milieu onverantwoorde gevolgen voor daarvoor 
kwetsbare gebieden te voorkomen of te beperken. De gemeentebesturen 
zullen worden verzocht bij de bestemmingsplannen voor deze gebieden 
met een en ander rekening te houden'. Dit uitgangspunt duidt er 
volgens de minister nadrukkelijk op dat op bestemmingsplanniveau, 
eveneens na zorgvuldige afweging, de uiteindelijke maatregelingen 
gestalte zullen krijgen. 
Vervolgens verwijst de minister er naar dat in het kader van P.I.M. 
de gelijkwaardige beleidsterreinen ruimtelijke ordening en milieu
hygiëne elkaar aanvullen in het streven naar een zo hoog mogelijke 
kwaliteit van de fysieke omgeving. 
De minister ontkent dat het indicatief programma van het streekplan 
als (pseudo)regelgeving aangemerkt moet worden, en stelt dat de 
feitelijke bouw- en gebruiksmogelijkheden middels het bestemmings
plan gestalte zullen krijgen. Daarbij dient het streekplan overi
gens als toetsingskader. Van oneigenlijk gebruik van de WRO is 
volgens de minister dan ook geen sprake (20). 

In het Gelderse voorbeeld blijkt het streekplan inderdaad te 
functioneren als integratiekader voor ruimtelijke relevante maat
regelen. Duidelijk blijkt dat door middel van het streekplan 
milieubeleid kan en mijns inziens ook behoort te worden gefor
muleerd zover dat ruimtelijke implicaties met zich meebrengt (21). 
Vooral nu aan streekplan en aan provinciaal planologisch beleid in 
de gewijzigde WRO een grotere betekenis wordt toegekend, kan een 
duidelijk beleid ten aanzien van de intensieve veehouderij zijn 
vruchten afwerpen. Het streekplan als basis voor een aanwijzing 
omtrent de inhoud van bestemmingsplannen in artikel 37, vijfde lid 
van de gewijzigde WRO kan in dit verband een belangrijke rol gaan 
spelen. Wil de provinciale overheid er blijk van geven dat zij de 
mestproblematiek serieus neemt, dan zal zij dit ook in het streek
plan tot uiting moeten laten komen. Bovendien kan zij, door een 
optimaal gebruik van de ruimtelijke ordeningsinstrumenten, de 
gemeenten in haar provincie dwingen beleid ten aanzien van de 
intensieve veehouderijen, en daarmee ten aanzien van de mestover
schotten, te voeren. 

Tot slot moet er nog op gewezen worden dat het streekplan een 
belangrijke rol toebedeeld krijgt door de toekomstige Wet Bodem
bescherming (22). Provinciale Staten kunnen bij verordening op 
grond van de ontwerp-wet Bodembescherming regels stellen voor 
bodembeschermingsgebieden die daartoe bij streekplan zijn aange
wezen. Aan de aanwijzing van bodembeschermingsgebieden moet een 
intentieprogramma met beleidsvoornemens en maatregelen ten grond
slag liggen. Met dit intentieprogramma moeten P. S. bij de vast
stelling of herziening van het streekplan rekening houden. 
Daarnaast hoeven de grondwaterbeschermingsgebieden niet in het 
streekplan opgenomen te worden, echter om een goede coördinatie van 
de verschillende belangen te bevorderen, 1 ijkt het nuttig dit wel 
te doen. 
In de toekomst kunnen de kwaliteitsdoelstellingen die de Wet Bodem
bescherming in artikel 17 ten aanzien van de bodem biedt, een indi
catie voor P.S. geven voor het te voeren milieubeleid in het 
streekplan. De werkingssfeer van de daar nog nader aan te geven 
normstelling is op grond van DROM-conclusie 96 verruimd tot ook 
andere wetgeving (23). 
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Daarnaast kan ook de normstelling in de Hinderwet een aanwij zing 
geven voor het in het streekplan te voeren beleid ten aanzien van 
de intensieve veehouderijen. De daar gehanteerde afstandstabel (een 
ruimtelijk instrument) als basis voor vestiging en uitbreiding van 
intensieve veehouderijen kan bruikbaar zijn voor de afweging van de 
ruimtelijke belangen in het ötreekplan. Deze afstands tabel heeft 
betrekking op stankhinder (24). 
Daarnaast is het millehygiënisch criterium met de wijzing van de 
Hinderwet einde 1981 aanzienlijk veruimd. De inpasbaarheld van een 
bedrijf in het omringende milieu en het cumulatieve effect van 
meerdere bedrijven tezamen kunnen belemmeringen vormen voor de 
vestiging of uitbreiding van intensieve veehouderijbedrijven. Bij 
vergunningverlening moet zoveel mogelijk rekening gehouden worden 
met factoren die in de toekomst van belang kunnen zijn voor de 
totale milieubelasting in het betrokken gebied. Dit criterium 
zouden P.S. bij de vaststelling van het streekplan kunnen hanteren 
bij het afwegen van agrarische en milieuhygiënische belangen. Omdat 
dit een nu nog moeilijk kwantificeerbaar criterium is zal de 
betekenis pas echt expliciet worden bij een nadere concretisering 
in de bestemmingsplannen. Dat wil niet zeggen dat P. S. in het 
streekplan hiertoe geen aanzet zouden kunnen geven. 

De RARO heeft in zijn advies over milieukwaliteitsnormen ervoor 
gepleit deze normen op te nemen in het streekplan. Wanneer deze 
normen de status van 1 essentieel element 1 zouden krijgen, zouden 
gemeenten verplicht worden deze normen in het bestemmingsplan te 
verwerken. Het bezwaar van opnemen van normen in het bestennnings
plan wegens het beperkte gebied, waarvoor het bestemmingsplan 
geldt, wordt op deze wijze ontkracht (25). 

6.3. Instrumenten op gemeentelijk niveau 
Gemeenten kunnen hun ruimtelijk beleid in twee soorten plannen vorm 
geven. 
Ten eerste in het structuurplan, welk een programmatisch karakter 
heeft. Het structuurplan geeft in beginsel voor het gehele gebied 
van de gemeente de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling aan. De 
nadruk ligt op de beschrijving. Omdat dit instrument niet van 
wezenlijk belang wordt geacht voor de aanpak van de me s tproblema
tiek, zal in het hier volgende dit plan buiten beschouwing gelaten 
worden, waarmee niet gezegd wordt dat het structuurplan niet zijde
lings invloed kan uitoefenen door het formuleren van een beleid in 
deze. 
Ten tweede, van meer belang is het bestemmingsplan. Het bestem
mingsplan is het enige burgers en overheid bindende plan in de 
ruimtelijke ordening. Bestemmingsplannen vervullen in praktijk 
verschillende functies. Op de eerste plaats houden ze vaak een 
ruimtelijk belaidsprogramma in. Daarmee sluiten zij aan op het 
structuurprogramma. Op de tweede plaats regelen bestemmingsplannen 
de bestemming en het gebruik van de grond. Daarin schuilt de harde, 
juridische kern van deze plannen. Op de derde plaa ts bieden be
stemmingsplannen een basis voor uitvoering ( 26). 

Inhoudeli jk bestaa t het bes t emmingsplan uit één of meer kaarten en 
uit planvoorschriften. Daarnaast is er een toelichting, die in 
tegenstelling tot kaart en voorschriften geen rechtsgevolgen heeft. 
De planvoorschriften kunnen worden onderscheiden in gebruiksvoor
schriften en uitvoeringsvoorschriften. De gebruiksvoorschriften 
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zijn op de burger gericht en regelen het gebruik van de grond en de 
zich daarop bevindende opstallen. De gebruiksvoorschriften worden 
onderscheiden in voorschriften omtrent: bebouwing; ander gebruik 
van de grond; gebruik van opstallen. De uitvoeringsvoorschriften 
richten zich tot B & W en regelen hoe het plan moet worden uit
gewerkt, gewijzigd, gerealiseerd. Verder regels met betrekking tot 
aanlegvergunning, vrij stelling, en nadere eisen door B & W te 
geven. 

In artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening nu, wordt het 
volgende ten aanzien van bestemmingsplannen bepaalt: 
1. Voor het gebied van de gemeente, dat niet tot een bebouwde kom 

behoort, stelt de gemeenteraad een bestemmingsplan vast waarbij, 
voor zover dit ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening 
nodig is, de bestemming van de in het plan begrepen grond aange
wezen en zo nodig, in verband met de bestemming voorschriften 
worden gegeven omtrent het gebruik van in het plan begrepen 
grond en de zich daarop bevindende opstallen. Deze voorschriften 
mogen slechts om dringende redenen een beperking van het meest 
doelmatige gebruik inhouden en mogen geen eisen bevatten met be
trekking tot de structuur van agrarische bedrijven. Onder grond 
wordt water mede begrepen. 

2. Voor het gebied van de gemeente, dat tot een bebouwde kom 
behoort, of voor een gedeelte daarvan, kan de gemeenteraad een 
bestemmingsplan, als in het vorige lid bedoeld, vaststellen. 

3. Gedeputeerde Staten kunnen voor een door hen te bepalen termijn 
van de in het eerste lid bedoelde verplichting ontheffing 
verlenen. 

Voor de hier te behandelen problematiek is slechts het bestemmings
plan buitengebied van belang. In het volgende zal dit bestemmings
plan nader bekeken worden op de effecten die het kan hebben in 
praktijk voor de intensieve veehouderij en daarmee op de mestover
schotten. 
Doel van het bestemmingsplan buitengebied is dat een goede ruimte
lijke ordening wordt verkregen door het coördineren van verschil
lende belangen, die bij het gebruik van de in het plan begrepen 
grond zijn betrokken (27). 
Bij pogingen om middels het bestemmingsplan intensieve veehoude
rijen uit gevoelige gebieden te weren, heeft de landbouw zich 
altijd op het standpunt gesteld, dat dat in strijd is met artikel 
10, eerste lid WRO. Dit artikel bepaalt immers dat geen regels, de 
agrarische structuur betreffende, mogen worden genomen. De vraag is 
echter wat onder de 'structuur' van agrarische bedrijven' verstaan 
moet worden. 

In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer deelde de regering 
met betrekking tot de betekenis van de woorden 'structuur van agra
rische bedrijven' mede dat het doel van het amendement-Brouwer 
vooral was het voorkomen van het invoeren van een bepaalde vesti
gingaregeling voor agrarische bedrijven met betrekking tot de 
bedrijfsgrootte. 
Op grond daarvan concludeerde de regering dat de uitdrukking geen 
betrekking heeft op de vorm van bodemcultuur, noch op de soort van 
agrarische bedrijven. 
Hieruit blijkt dat de intensieve veehouderij, die een bepaalde 
soort agrarisch bedrijf is, specifiek benaderd kan worden. In het 
bestemmingsplan moet he t dan ook mogelijk zijn de landbouwbelangen 
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af te wegen tegen de milieuhygiënische belangen die door de inten
sieve veehouderij in het gedrang kunnen komen. 
Ook de Kroon heeft in een aantal uitspraken met betrekking tot be
perkingen van de intensieve veehouderij in bestemmingsplannen zich 
op het genoemde standpunt van de regering gesteld. 
In 1974 aanvaardde ze in de zaak Vlagtwedde dat 'het bestemmings
plan onder omstandigheden een zekere differentiatie naar de aard 
van de bebouwing in de agrarische sector omvat' (28). In haar 
motivatie verwees de Kroon naar het regeringsstandpunt en stelt 
vervolgens dat 'de agrarische belangen wel zwaar wegen doch dat al 
naar gelang de gebieden landschappelijk en recreatief waardevoller 
zijn, er temeer aanleiding bestaat om industrieel aandoende agra
rische bedrijven als veredelingsbedrijven na afweging van belangen 
te weren. Dat bij het tegengaan hiervan andere punten van over
weging zijn, dat bedrijven als het zojuist bedoelde niet veel grond 
in beslag nemen en derhalve, indien eenmaal toegelaten, in dichte 
concentratie kunnen gaan voorkomen, alsmede dat de aard van de 
bedrijfsvoering ernstige stankhinder mede kan brengen. Dat hier 
derhalve geen sprake is van onaanvaardbare beperkingen en onver
enigbaarheid met artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening'. 

In latere uitspraken hanteert de Kroon de volgende standaardoverwe
gingen: 
'dat de betrekking tot het onderscheid tussen aan de grondgebonden 
en niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven naar ons oordeel 
in het algemeen een differentiëring naar de aard en het gebruik uit 
een oogpunt van ruimtelijke ordening aanvaardbaar kan zijn: 

dat de wenselijkheid van een dergelijk onderscheid afhankelijk 
is van de situatie ter plaatse; 
dat ook rekening moet worden gehouden met de landschappelijke en 
natuurlijke waarden van het plangebied; 
dat dan ook een bestemmingsplan het onderscheid tussen aan de 
grondgebonden en niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven 
voldoende dient te motiveren en zulks in de planvoorschriften 
tot uitdrukking dient te worden gebracht' (29). 

Er kan geconcludeerd worden dat de intensieve veehouderijbedrijven 
in het bestemmingsplan aan beperkingen gebonden kunnen worden, af
hankelijk van het gebied. 
In gebieden zijnde agrarische gebieden met landschappelijke en 
natuurwetenschappelijke waarde, gebieden welke door hun openheid of 
anderszins uit landschappelijk oogpunt van belang zijn te achten 
dan wel gebieden welke een bufferzone vormen tussen het agrarisch 
gebied en bestaand woongebied, overig stedelijk gebied of een ge
bied met intensieve dag- of verblijfsrecratieve voorzieningen is 
het blijkens uitspraken van de Kroon aanvaardbaar of zelfs nood
zakelijk de vestiging van nieuwe intensieve veehouderijbedrijven, 
alsmede uitbouw of ombouw van bestaande bedrijven tot dit bedrijis
type - hoewel overgangsrecht hier gevestigde belangen tot op zekere 
hoogte zal beschermen - in het bestemmingsplan algeheel uit te 
sluiten. Vestiging of omzetting is slechts mogelijk na planher
ziening (30). 

Ook in verband met het veilig stellen van de kwaliteit van het .te 
innen water binnen de beschermingszones van waterwingebieden kan 
het zinvol zijn intensieve veehouderijgen te weren, getuige KB 
Tilburg in 1980 (31). In het KB Avereest tenslotte overwoog de 
Kroon dat voor een bedrijf dat hoofdzakelijk of uitsluitend op de 
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veredeling is gericht een specifieke bestemming de voorkeur zou 
verdienen (32). 

Daarentegen kan in gebieden met een primaire agrarische functie en 
blijkens Kroonuitspraken ook soms in agrarische gebieden met land
schappelijke waarde de vestiging van nieuwe bedrijven slechts na 
planwijziging ex artikel 11 WRO mogelijk gemaakt worden (33). Soms 
kan een nog verder gaande regeling noodzakelijk geacht worden. Zo 
overwoog de Kroon in KB Zuidlaren dat een nadere regeling ten aan
zien van de maximumoppervlakte van het te creëren bouwperceel en 
het toe te laten bebouwingspercentage niet gemist kan worden (34). 
Daarentegen kan het in sommige gevallen weer voldoende zijn het met 
een wat soepelere maatregel te stellen. Dit was het geval in het KB 
Molenaarsgraaf en in het KB Giessenburg (35). 
Het betrof de regeling van een vrijstelling van B & W, na ontvangst 
van een verklaring van geen bezwaar van G. S. voor vestiging van 
intensieve veehouderijen, mits deze bedrijven op nader bepaalde 
plaatsen gevestigd zouden worden. (Na wijziging van de WRO kan 
vrijstelling ook door de gemeenteraad verleend worden, zie artikel 
ll, eerste lid ontwerp.) 
In Giessenburg waren agrarische bedrijven wel toegestaan in ge
bieden met bestemming 'agrarische doeleinden' doch binnen een 
bepaalde ~werd de intensieve veehouderij geweerd. 

Naast het aangeven van duidelijke bestemmingen in het plangebied en 
het verbinden van voorschriften aan de bestemmingen ter handhaving 
van reeds gerealiseerde bestemmingen of ter bescherming van toekom
stige bestemmingen is het van het grootste belang dat in de plan
voorschriften duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen grondge
bonden en niet-grondgebonden agrarische bedrijven. Een onvoldoene 
duidelijke begripsomschrijving was voor de Kroon meermalen aanlei
ding tot bezwaren, mitsdien ontbinding van goedkeuring aan voor
schriften (36). 

Wat volgens de Kroon een acceptabele omschrijving is, geeft zij 
niet aan. Zo verwierp zij omschrijvingen als 'een bedrijf dat 
functioneel aan een bepaalde plaats is gebonden', met het argument 
dat de gebondenheid aan de grond bepalend is. Verder zou deze 
zinsnede een te stringente beperking inhouden daar ieder niet
grondgebonden bedrijfsvoering, als onderdeel van een bestaand 
bedrijf onder de definitie valt. Om gelijke redenen verwierp de 
Kroon omschrijvingen als 'mits de exploitatie van deze bedrijven 
gebonden is aan ter plaatse of in de nabijheid aanwezige gronden'. 
Voorts achtte zij het criterium 'afhankelijk zijn van de opbrengst 
van de bij het bedrijf behorende gronden' in de omschrijving van 
het begrip veredelingsbedrijven ondoelmatig (37). 

Voldoende duidelijk aangegeven was daartegenover het verschil 
tussen 'agrarische bedrijf' en 'fokkerij- en mestbedrijf', 'varkens
fokkerij' en 'intensieve veehouderij', 'agrarisch bedrijf' en 
'dierenveredelingsbedrijf'. Wel eist de Kroon dat duidelijk wordt 
aangegeven onder welke van de twee categorieën, 'agrarisch bedrijf' 
en 'veredelingsbedrijf' de mengvormen van bedrijven gerangschikt 
diénen te worden (38). 
Het onderscheiden van agrarische bedrijven met gebruikmaking van 
standaard bedrijfseenheden acht de Kroon daarentegen weer niet 
toelaatbaar (39). 
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In het KB Smallingerland overwoog de Kroon dat de onderlinge 
verhouding grondgebonden, niet-grondgebonden activiteiten wordt 
beïnvloed door factoren als; maatschappelijke ontwikkelingen, 
marktverhoudingen, landbouwbeleid en de mogelijkheid aanvullende 
agrarische grond te verwerven teneinde' de grondgebonden activiteit 
te kunnen uitbreiden. Naar het oordeel van de Kroon kan daarom in 
het algemeen het getalsmatig vastleggen van het aan de veredelings
takken toegemeten aandeel in een bebouwingsoppervlak een onnodige 
belemmering van de ontwikkeling op lange termijn tot gevolg hebben 
(40). 

Ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande bedrijven mogen in het 
algemeen, zoals ook hiervoor al bleek, niet onnodig belemmerd 
worden (41). Slechts bij uitzondering accepteert de Kroon een 
belemmering van de uitoefening van iedere niet-grondgebonden 
productierichting, hoe gering ook, als onderdeel van een bestaand 
agrarisch bedrijf (42). Dat was het geval bij een zonering rond 
woonbebouwing, verblijfrecratie en natuurgebieden, waarin geen 
intensieve veehouderij werd toegestaan in onder andere het KB 
Borger. 
In het algemeen kan de ontwikkeling van intensieve veehouderij 
binnen het bouwperceel van bestaande bedrijven op twee wijzen 
beperkt worden, te weten (43): 
a. door het stellen van een maximumvloeroppervlakte van gebouwen 

ten behoeve van de intensieve veehouderij; 
b. door de bouw, en wellicht ook het gebruik van gebouwen ten be

hoeve van de intensieve veehouderij afhankelijk te stellen van 
een vrij stelling van burgemeester en wethouders, eventueel na 
voorafgaande verklaring van geen bezwaar van G.S. 

Afhankelijk van de situatie ter plaatse echter kan de noodzaak tot 
uitsluiten van uitbreidingen, al dan niet door middel van het aan
wijzen van een bepaalde zone waarin dit verbod geldt, aanwezig 
zijn. Planwijziging of planherziening zal dan nodig zijn, wil 
uitbreiding mogelijk gemaakt worden van of tot intensieve vee
houderijbedrijven (44). 

Tot slot moet nog gewezen worden op het criterium dat de Kroon han
teert voor de beantwoording van de vraag of een agrarisch bedrijf 
dan wel een veredelingsbedrijf met het oog op het milieu aanvaard
baar is. 
Het criterium is niet het aantal en de soort te houden dieren, doch 
veeleer van belang is, of, en in hoeverre een bepaald bedrijf in 
staat is tot landbouwkundig en milieuhygiënisch verantwoorde maat
regelen met betrekking tot onder meer de verwerking van de vrijge
komen mest, een en ander in relatie tot het betrokken gebied. Zie 
hiervoor het KB Tilburg in 1980 (45). Ook in het KB van 1982, Epe, 
wordt waarschijnlijk gedoeld op de effecten van de mest op het 
milieu, daar het advies van de inspecteur van de Volksgezondheid, 
belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, noodzakelijk 
was met betrekking tot de vestiging van nieuwe agrarische bedrijven 
in het plangebied (46). 

Samenvattend kan gesteld worden dat door middel van het bestem
mingsplan wel degelijk beleid ten aanzien van de inten:-;ieve vee
houderijen gevoerd kan worden. 
Noodzakelijk is dat gemeenten zorgen dat ze aan de verplichting van 
artikel 10 WRO voldoen en dus zorgen dat ze voor het buitengebied 
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een bestemmingsplan hebben. Bovendien lijkt het zinvol het bestem
mingsplan actueel te houden en dus minstens één keer in de tien 
jaar te herzien, conform artikel 33 WRO. 
Het maken van een bestemmingsplan vergt vaak veel geld en tijd. Om 
te voorkomen dat dit bepalende argumenten voor het al dan niet 
maken van een bestenuningsplan worden, zal de provincie zich ten 
aanzien van dit punt actief moeten opstellen. Door middel van het 
streekplan zal de provincie de gemeenten moeten dwingen tot het 
maken van een bestemmingsplan waarin beleid ten aanzien van de 
mestoverschotten gevoerd wordt. Voorlichting aan de gemeenten in 
deze door de provincie zou zinvol zijn. Daarnaast kan de provincie 
de gemeenten een houvast bieden door het hanteren van modelvoor
waarden, waaraan een bestemmingsplan dient te voldoen. Het in het 
streekplan geformuleerde beleid ten aanzien van de intensieve 
veehouderij dient daarbij als vast toetsingscriterium te fungeren 
bij de goedkeuring van de bestemmingsplannen. 

Door het aanwijzen van bestemmingen in het plangebied en door het 
koppelen van voorschriften aan die bestemmingen kan de gemeente 
daadwerkelijk beleid voeren. Vestiging en uitbreiding van inten
sieve veehouderijen moeten slechts toegelaten worden indien milieu
hygiënische belangen dat niet in de weg staan. 
Uit milieuhygiënische oogpunt is het overmatig dumpen van mest 
onverantwoord voor bodem en grondwater-. Daarnaast zorgt de ammo
niak-emissie voor nadelige invloed op het milieu. Dit doet zich 
voor bij emissie vanuit stallen, de opslag en bij het uitrijden van 
mest. Deze ammoniak-emissie is mede een veroorzaker van de verzu
ring van het milieu (47). 
Vestiging en uitbreiding ván intensieve veehouderijbedrijven moeten 
geweerd worden in bepaalde gebieden wanneer natuur- en landschappe
lijke belangen dit vergen. Planherziening, planwijziging of uit
werking, vrijstelling zijn instrumenten die de WRO aanreikt om ves
tiging en uitbreiding te sturen of te beperken. Daarnaast zijn 
zonering en de beperking van de oppervlakte van per bedrijf toe
gemeten bouwperceel nadere hulpmiddelen voor het te voeren beleid. 
Het opnemen van milieukwaliteitsnormen in het bestemmings plan die 
de milieugevoeligheid van een gebied aangeven kan ook erg zinvol 
zijn. De normen moeten dan via andere wetten dan de WRO gehandhaafd 
worden. 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat bestaande intensieve vee
houderijbedrijven minder makkelijk in de uitoefening van hun be
drijfsvoering beperkt kunnen worden. Desalniettemin zou ook hier 
een bestemmingsplan kunnen ingrijpen. Een schadevergoeding - uit 
rechtmatige overheidsdaad - ex artikel 49 WRO is hier dan op zijn 
plaats. 
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vragen omtrent eventuele schadevergoeding werden gesteld. 
20. De minister gaat hier niet zo ver dat hij van pseudowetgeving wil 

spreken. Toch erkent hij impliciet dat er verwachtingen op ge
baseerd mogen worden, in verband met de toetsing van bestemmings
plannen. 

21. Zie Otten, t.a.p. blz. 89, besluit G.S. Utrecht van ll april 1973. 
Opgemerkt moet worden dat de Gelderse werkgroep, die het besluit 
van G.S. nader uit moet werken, haar activiteiten gestaakt heeft in 
verband met de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen. 
Onduidelijk is of te zijner tijd de activiteiten hervat zullen 
worden. 

22. Tweede Kamer 1980/1981, 16529, nrs 1-2. 
23. DROM-conclusie 96, T.K. 1982/1983 17931, nr. 4 blz. 73. 
24. Zie hoofdstuk Hinderwet, met name noot 38 en 39. 
25. Otten, t.a.p. blz. 243 t/m 248. Het opnemen van dergelijke kwali

teitsnormen is toelaatbaar in het plan, op basis van de WRO, 
wanneer vaststaat dat de handhaving van deze normen niet via het 
instrumentarium van de WRO of de Woningwet geschiedt. 

26. Drupsteen, t.a.p. blz. 79. 
27. Zie de definitie van R.O., blz. 1 van dit hoofdstuk en ook noot 1. 
28. KB 4 dec. 1974, nr. 67 Vlagtwedde: Bouwrecht, 12e jrg., nr. 3, 

maart 1975, blz. 147, appellant verzet zich tegen bij het plan 
behorende voors chriften die een belemmering vormen voor de ont
wikkeling van bestaande bedrijven naar niet-grondgebonden pro
ductieinrichtingen. 

29. Zie Agrarisch Recht t.a.p. blz. 310/311. 
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Zie o.a. KB l november 1982 , nr. 7, Alkemade: weekoverzicht afd. 
geschillen van bestuur Raad van State (582/82), 1.3.1 2. en KB 17 
januari 1983, nr. 14, Rhenen. Zie wederom Agrarisch Recht t.a. p . 
blz. 318. 
KB 30 juli 1980, nr. 52, Tilburg: Bouwrecht, 17e jrg., nr. 11, 
november 1980, blz. 832. 
KB 19 mei 1982, nr. 48, Avereest: Bouwrecht, 19e jrg., nr. 9, 
september 1982, blz. 698. 
Zie o.a. KB 8 nov. 1980, nr. 87, Den Ham en KB 6 september 1982, 
nr. 13, Zuidlaren. Voor meer uitspraken zie A.R. t.a.p. blz. 318. 
KB 6 september 1982, nr. 13, Zuidlaren; zie A.R. t.a.p. blz. 318. 
KB 31 maart 1982, nr. 44, Molenaarsgraaf: Agrarisch Recht 1983, 
blz. 137, nr. 3627 en KB 8 februari 1983, nr. 
23, Giessenburg: Bouwrecht, 20e jrg., nr. 4, april 1983, blz. 283. 
A.R. t.a.p. blz. 314. 
Zie noot 36. 
O.A. KB 26 mei 1981, nr. 34, Vleuten De Meern: Bouwrecht, 18e jrg., 
nr. 9, september 1981, blz. 706. 
O.A. KB 8 febr. 1983, nr. 23, Giessenburg; zie noot 35. 
KB 2 nov. 1979, nr. 20, Smallingerland: Bouwrecht, 17e jrg., nr. 3, 
februari 1980, blz. 211 en ook KB 26 februari 1982 , nr. 16, Zuid-
wolde: Bouwrecht, 19e jrg., nr.6, mei 1982, blz . . 511. 
Daarentegen KB 5 nov. 1981, nr. 11 Heusden: Agrarisch Recht, 1983, 
blz. 132, nr. 3623. 

41. KB 22 april 1976, nr. 67, Voorschoten: Bouwrecht, 13e jrg., nr. 9, 
september 1976, blz. 586. 

42. KB 7 juli 1979, nr. 65, Halsteren en KB 17 augustus 1981, nr. 23, 
Borger; voor deze uitspraken zie A.R. t.a.p., blz. 314 en KB 8 
februari 1983, nr. 23, Giessenburg; zie noot 35. 

43. A.R. t.a.p. blz. 315. 
44. Zie vooral de recentere jurisprudentie als Giessenburg en KB 5 aug. 

1982, nr. 82, Epe: Bouwrecht, 19e jrg. nr. 11, november 1982, blz. 
838. 

45. KB 30 juli 1980, nr. 52, Tilburg; zie noot 31. 
46. KB 5 aug. 1982, nr. 82, Epe; zie noot 44. 
47. Utrecht, juni 1984. Een visie op de mestproblematiek in Noord

Brabant, intern stuk Biologiewinkel Utrecht en BMF-Tilburg. 
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Tabel 7.3: Aantal en spreiding van varkens (26 kg en meer), 

mei 1977 (Bron: C.B.S.). 
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Aantal en spreiding van slachtkuikens, mei 1977 
(Bron: C.B.S.). 
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Tabel 2: overzicht totale mestproduktie in 1984. 
- · 

Mest Mineralen r----
N P205 

djersoort tonnen "' tonnen "' tonnen "' "' "' "' r---· 
melkkoeien 11.831.41.4 62 S2.060 ss 21.296 36 
varkens 6.623.348 33 34.300 36 26.926 50 
kippen 626.487 3 7.611 8 7.673 13 
s]achtka1- 432.528 2 1.298 1 562 1 
veren 

Totaal 19.123.177 100 9S.l69 100 58.827 100 
~-

r---· 

tonnen "' rundvee varkens pluimvee "' 
- - - -· 

N.W. Hoek 312.448 67 26 7 
W. Langstraat 318.845 75 24 1 
Biesbosch 105.584 90 9 1 
0. Langstraat 268.061 87 12 1 
L. van Altena 287.009 90 8 2 
~1aaskant 600.661 S2 45 3 
Land van Bergen 100.848 63 34 3 
op Zoom 
N.w. zandgronden 1.113.918 65 33 2 
L. van Breda 1.075. 269 60 36 3 
W. Kempen 2.010.367 S2 45 2 
l-1eierij 5.133.313 43 46 10 
0. Kempen 3.076.625 48 48 4 
N. Peelgebied 3.062.617 47 46 6 
z. Peelgebied 2.354.630 34 61 5 
Land van Cuijk 639.777 42 51 7 

K20 ·-tonnen "' "' 
65.073 63 
31.167 31 
5.481 5 
1.038 1 

102.759 100. 

mestka 1-
veren 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
-

0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 



co 
~ ..... 

PROVINCIE NOORD -BRABANT 
lndrling gemeen t e 1'\0ar "overschot" c .q. •· te kort" 
a on d1er liJk rnes~ in procenten van de 
aonwend•ng!.mogel ijkhtden 1981 

I 
\ · ;~ \ "'" 

I 
N 
I 

" / ' < _, 
'I 

~·~0€~;// <_ .. ---/ 
/ 7 \ 

:: ... ~.oio~ · : ;: ' .... ~\ 
·~·:: . · ·:~ , .t.. 

~·H ,Sf~'" 

"'"-
--' ""· ". --....,._---; -

"\_ I 

...... 

[=:J SO- 100% t• kort 

c=:=J 0 - SO •t. t• kort 

L:=l 0 - so•t. overschot 

c=J SO - tOO •t. o•ersc.hot 

~ 100 •t. of meer overschot 

0 

Fig . 



Bijlage 3. 

149 

- 1 -

HoofdliJnen voorstel provinciale verordening mestproblematiek 

1. Achtergronden 

Omvang van problematiek maakt een juridisch instrumentarium op zo kort 
mogelijke termijn noodzake I ijk. 

Tec~nische- en organisatorische mogelUkheden zUn in hun toepassing af
hankelUk van juridisch instrumentarium. 

Het is te onzeker of landelijke regelgeving niet te lang op iich laat 
wachten. 

2. Belangrijke uitgangspunten 

Oplossing mestproblematiek behoort tot huishouding der provincie. 
Provinciaal bestuur heeft verordenende bevoegdheid. 

Verordening moet op korte termijn in werking treden. Dit stelt eisen aan: 
* doelmatigheid en eenvoud 
* gericht zijn op korte termijn. 

Dit betekent optimalisering transport en afzet onbewerkte mest. 

Op langere termijn treedt landelijke regeling in werking. De provinciale 
verordening dient hierop zoveel mogelUk in te spelen. 

3. Belangrijke elementen te regelen in de verordening 

Verbodsbepaling tot het in of op de bodem brengen van bepaalde organische 
messtoffen boven een aan te geven hoeveelheid per ha (maatstaf). 

Zodanige regelingen, dat inzicht ontstaat in de hoeveelheid organische 
meststoffen, die per in aanmerking komend bedrijf wordt geproduceerd, uit
gaande boven de hoeveelheid, die ingevolge de maatstaf kan worden af
gezet op gronden, die dat bedrijf zelf in exploitatie heeft (mestoverschot 
per bedrijf). 

/odan1qe r egelingen, dnt een doe lmatige afvoe r en afzet van de mc~;t. over

s chot ten per bedrijf verzeke rd is. 

Rege lingen i nzake financie ring van afvoer en afzet. 

Regelingen inzake toezicht en controle. 

4. De maatstaf 

Door de technische en economische beperkingen nu, is het niet haalbaar 
op korte termijn een normering in te voeren, die is gebaseerd op land
bouwkundige resp. milieuhygiënische uitgangspunten. In plaats van norm 
wordt gesproken van maatstaf. 

Noodzakelijkerwijs wordt de feitelijke doelstelling van een provinciale 
ve rordening beperkt tot het stellen •1an een zodanige ~aatstaf, da t de 
max imaal te verwerken hoeveelheid mest wordt aangebóden. 

In de verordening wordt een rege ling opge nomen, zoda t de maatstaf pe rio
diek (per j aa r) wordt aangesche rpt. 

- /2 
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5. Inzicht in mestoverschot of ruimte per bedrijf 

Op basis van 
* 
* 
* 
* 
kan 

de geldende maatstaf 
de hoeveelheid dieren per bedrijf 
standdaardnormen mestproduktie 
in exploitatie zijnde cultuurgrond 
het mestoverschot per bedrijf worden vastgesteld. 

Deze vaststelling dient te geschieden middels het verplicht stellen van 
een mestboekhouding per bedrijf. 

Voor een doelmatige afvoer en controle is het noodzakelijk van de mestover
schotten een centrale registratie op te zetten. 
Er zijn goede argumenten om een beperkte (tot het overschotgegeven) regi
stratieplicht in de verordening verplicht te stellen, hoewel dit een in
breuk betekent op het recht op persoonlijke levenssfeer. 

6. Regelingen ten behoeve van een doelmatige afvoer en afzet. 

Voor het beheer van het registratiesysteem, de bemiddeling en begeleiding 
in resp. mesttransporten, bevordering van afzet, verbetering van kwali
teit e.d. wordt per verordening een mestbank ingesteld. 

In de verordening worden regels gesteld m.b.t. de mestbank b.v. 
* samenstelling bestuur 
* bevoegdheden 
* verantwoording 
* liqiudatie e.a. 

BedrUven dienen aan de mestbank de voorgenomen afzet van hun mestover
schot te melden en, zo zij geen eigen afzet hebben, aan te bieden. 

7. Voorstellen inzake financiering van de mestbank. 

Er is een subsidieregeling uit het 0 en 5 fonds, waaruit f 2 miljoen be
schikbaar is voor de gezamenlijke mestbanken. 
Aangenomen mag worden dat daaruit een bedrag beschikbaar blijft van ge
lijke orde van grootte als de laatste jaren het geval was. 

Verwacht moet worden dat de kosten van de mestbank aanzienlijk zullen 
stijgen door intensivering van bestaande taak en door uitbreiding taken
pakket. 

De opbrengsten van mest zullen door het ruimere aanbod onder druk komen 
te staan. 

Een heffingensysteem, zoals voorgesteld door de landelijke Adviescom
missie mestproblematiek is bij provinciale verordening niet mogelijk. 

Financier ingsbronnen zijn: 
* bijdragen deelnemende instanties 
* ophaalbijdragen van degerien, die 

aanbieden; 
opbrengst mest van afnemer. 

Uiteindelijk wordt voorgesteld 

uit algemene middelen; 
mest daadwerkelijk aan de mestbank 

* de algemene kosten van de toekomstige mestbank te financieren uit de 
algemene middelen van de deelnemende instanties (bedrijfsleven; rijk; 
provincie); 

- / 3 
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* kosten van opslag en transport volledig te doen financieren uit 
o opbrengsten mest 
o ophaalbijdragen van degenen die de mest aan mestbank aanbieden; 

* de verdeelsleutel voor de algemene kosten vast te stellen als meer ln
zicht is verkregen in de omvang van die kosten. 

8. Andere organische meststoffen 

Om de bodem daadwerkelijk niet meer te belasten dan volgens de te stellen maat
staf is toegestaan dienen die organische afvalstoffen, de drijfmest, in aan
zienlijke mate als organische meststof in de landbouw worden toegepast, even
eens onder de werking van de verordening te worden gebracht. 
Volstaan kan voorlopig worden met zuiveringsslib, compost en champost. 

9. Regelen inzake toezicht en controle 

Toezicht zal moeten worden geconcentreerd op: 

* 

* 
* 
* 

naleving van de verplichting tot melding van mestoverschot resp. ruim
te per bedrijf; 
controle op juistheid van de verstrekte gegevens; 
controle op het geoorloofd zijn van de voorgenomen afzet; 
controle dat daadwerkelijk conform de bepalingen van de verordening 
wordt afgezet. 

De mestbank wordt niet met controle belast. Toezicht en controle vinden 
plaats vanwege het provinciaal bestuur. 

Naast provinciale ambtenenren worden met name functionarissen van de 
Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw en Visserij 
belast met de uitvoering van controle. 
Zij zijn het meest met de agrarische sector vertrouwd. 

In de verordening dient te worden zeker gesteld, dat de mestbank de nodige 
gegevens verstrekt om de controle mogelijk te maken. 

Handhaving van de verordening is mogelijk langs twee wegen: 
* toepassing politiedwang (art. 116 Provinciewet); 
* strafrechtelijke vervolging (art. 87 Provinciewet) me~ hechtenis van 

ten hoogste 2 maanden of boete van eerste of tweede categorie 
(resp. max. f 500,-- en f 5.000,--). 

10. Planning 

Het streven is erop gericht de verordening per. 1 januari 1986 operatio
neel te hebben. 

Daartoe zullen uitwerkingsregelingen zoals 
* regelementen mestbank 
* opzet datasysteem 
* instelling bestuur 
* aanstelling me·dewerkers 
parallel aan de verordening zelf moeten worden ontwikkeld. 

Om de gevaren enerzijds van overbodig werk en anderzijds van uitholling be
schikkingsmacht van Provinciale Staten te voorkomen wordt een procedure 
voorgesteld zodanig, dat Provinciale Staten, althans de desbetrp,ffende 
rnmm~ssies on belangrijke beslismomenten tijdens de voorbereiding van het 
totale project daarbij worden betrokken. 
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Aan de leden van de bestuurlijk-juridische 
projectgroep van de stuurgroep Mestproble
matiek 

voor de vergadering van de projectgroep op 5 maart a.s. 
treft u hierbij aan een eerste ruwe proeve van de tekst 
van het eerste deel van een provinciale verordening, ter 
discussie in de projectgroep. 

Gegroet, 

Jo Latijn ouwe 
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4 maart 1985 

Verordening mestoverschotten. 

Hoofdstuk 1 Algemeen 

Artikel 1 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

Gedeputeerde Staten 

Provinciale Staten 

mestbank 

grond 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Provinciale Staten van Noord-Brabant 

de mestbank Noord-Brabant zoals geregeld in 
l,oofdstuk 

grond in vaste ligging, die wordt aebruikt of 
bestemd als voedingsbodem voor planten. 

organische meststoffen 
dierl i ike meststoffen 

meststoffen, die geheel of grotendeels bestaan uit 
uitwerpselen van landbouw- huisdieren of uit 
zuiveringsslib, compost of champost. 

vee herkauwende en éénhoevige dieren en varkens 

kippen, mestkuikens en kalkoenen pluirnvee 

mestoverschot de hoeveelheid dierliike meststoffen, die op een 
bepaald bedrijf in een bepaald jaar is geprodu
ceerd of van derden afgenomen, onder aftrek van 
de hoeveelheid dierli.ike meststoffen, die in
gevolge het in deze verordening bepaalde, door 
dat bedriif mogen worden gebruikt voor de bemes
ting van de -grond, die door dat bedrijf voor 
landbouwkundig gebruik wordt geëxploiteerd. 

Hoofds tuk 2 Regelen inzake het qebruik van organische meststoffen. 

Artikel 2 

Het is verboden organische meststoffen op of in de bodem te brengen in 
zodanige hoeveelheden, dat het totaal aan daardoor in of op de bodem ge
brachte mineralen, de in bijlage I bij deze verordening per gewassoort en 
bodemsoort genoemde maximale hoeveelheden overtreft. 

Artike l 3 

1. Ter nakoming van het in artikel 2 gestelde is iedere houder van vee 
of pluimvee verplicht op zi~ bedrijf boekhouding te voeren van: 
- het aantal _w gemiddeld gedurende een jaar"rziin bedrijf aan1~ezige 

s tuks vee en pluimvee; 
- de hoeveelheid grond in ha die door zijn bedrijf voor landbouwkundig 

gebruik wordt geëxploiteerd, uitgedr ukt in aanta llen ha 's pe r onder
scheiden gewas: 

- de totale hoeveelheid mest die op ziin bedrijf wordt geproduceerd, 
door vermenigvuldiging van het aantal stuks vee en pluimvee met de 
mestproduktie per soort vee en pluimvee, zoals die i n biilage TI i s 
aangenomen: 

-/2 
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- het mestoverschot, zoals dat wordt berekend door van de berekende
totale hoeveelheid mest de hoeveelheid mest af te trekken, die in
gevolge het bepaalde in artikel 2 op of in de bodem mag worden ge
bracht. 

2. De onder lid 1 bedoelde boekhouding moet worden gevoerd volgens het 
in biUage II beschreven model. 

3. Iedere veehouder is verplicht het volgens dit artikel berekende mest
overschot van ziin bedrijf te melden aan de mestbank. 
Deze melding moet het eerst plaats vinden vóór 1 maart 1986 en in 
de volgende jaren vóór 1 december van het voorafgaande jaar. 

Artikel 4 

Eenieder, die voornemens is andere organische meststoffen dan dierliike 
meststoffen als meststof in de land- en tuinbouw af te zetten, is ver
plicht dit te melden aan de mestbank. 
Bii deze melding dient te worden aangegeven de hoeveelheid en de samen
stelling van bedoe.lde organische meststoffen volgens het model opgenomen 
in bijlage I I I. 

Artikel 5 

Iedere agrarische ondernemer, die voornemens is organische meststoffen 
van derden te ontvangen tot aanwending als meststof op zi_in bedri jf, is 
verplicht dit te melden aan de mestbank. 
Bii deze melding dient hij opgave te doen van de hoeveelheid organische 
mest, die hij op zi~ bedrijf als meststof kan toepassen met inachtneming 
van het verbod zoals gesteld in artikel 2. 

Hoofdstuk 3 De mestbank 

Artikel 6 

1. Er is een Stichting Mestbank Noord-Brabant, de mestbank. 

2. De mestbank heeft tot taak: 
- .het bi~ouden van de gegevens zoals die haar ingevolge de artikelen 

2 tot en met 5 van deze verordening worden gemeld; 
het bemiddelen in de verhandeling van organische meststoffen met 
inachtneming van het gestelde in deze verordening; 
het afnemen van dierlijke meststoffen, die haar worden aangeboden 
en het afzetten van deze meststoffen met inachtneming van het ge
stelde in deze verordening; 
het stimuleren van een doelmatige afvoer en afzet; 
het stimuleren van de ontwikkeling van methoden tot doelmatige be
en verwerk i ng van meststoffen. 

Artikel 7 

1. De mestbank is een rechtspersoon in de vorm van een stichting. 
2. Zii heeft een bestuur, dat als volgt is samengesteld. 

p.m. 

3. De leden worden benoemd voor een periode van jaar. 
Benoeming vindt plaats door Gedeputeerde Staten op voordracht van de 
organisaties, die ingevolge lid 2 in het bestuur ziin vertegenwoor
digd. 

- / 3 
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4. Voor de uitoefening van haar taak is het bestuur bevoeqd reglementen 
vast te stellen. 

5 . Het bestuur stelt in ieder geval reglementen vast met betrekking tot 
de wiize waarop bemiddeling wordt verleend, de wiize waarop en de 
plaatsen waar door haar afgenomen meststoffen worden afgezet. 

6. Het bestuur stelt bij reglement vast b~dragen voor de kosten die voor 
haar voortvloeien uit de zorg voor het vervoer en de afzet van aan 
de mestbank aangeboden hoeveelheden dier liike meststoffen. 
Aan het vaststellen van deze bedragen mogen binnen in redeliikheid 
te stellen eisen overwegingen van doelmatige afzet ten grondslag 
liggen. 
Het bestuur regelt daarbij de wijze van inning van het uit dien hoofde 
door degenen die van haar diensten gebruik maken, verschuldigde. 

7. De statuten en reglementen alsmede wijzigingen daarvan behoeven de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 
Gedeputeerde Staten beslissen hieromtrent, gehoord de overige in 
het bestuur vertegenwoordigde instanties. 

Artikel 8 

1. Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter van de mestbank in overeen
stemming met de overige in het bestuur vertegenwoordigde instanties. 

2. De benoeming van de directeur van de mestbank behoeft de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten. 

3. De door Gedeputeerde Staten aan te wijzen ambtenaren hebben recht van 
toegang tot de vergaderingen van het bestuur van de mestbank. 
Zij hebben daarin een raadgevende stem. 

4. Ten behoeve van het toezicht en de controle op de uitvoering van deze 
verordening is de mestbank verplicht alle inlichtingen te verstrekken 
en alle medewerking te verlenen. 

Artikel 9 

1. Het bestuur van de mestbank is voor de uitoefening van haar taak verant
woording verschuldig aan Gedeputeerde Staten. 
Het maakt daartoe jaarli~s een jaarverslag op en leggen dit ter goed
keur i ng voor aan Gedeputeerde Staten. 

2. Gedeputeerde Staten beslissen omtrent de goedkeuring van het jaarver
slag na de overiqe in het bestuur vertegenwoordigde instanties te heb
ben gehoord. Zij leggen een voorlopige beslissing voor aan de desbe
treffende commissies van advies en bijstand uit Provinciale Staten. 

Hoofdstuk 4 Regelen met betrekking tot een doelmatige afvoer en afzet. 

Artikel 10 

1. Ieder ondernemer, die ingevolge de artikelen 2 en 3 van deze verorde
ning een mestoverschot op zijn bedriif constateert is verplicht dit 
mes toverschot voor afvoer en afzet aan te bieden aan de mestbank 
t eqen betaling van de ingevol ge het reglement als bedoeld in artikel 
7 lid 6 verschuldigde biidrage . 

2. Van de verplichting als onder lid 1 van dit artikel omschreven, ziin 
di e ondernemers ontheven, die bii de melding als bedoeld in artikel 3 
l i d 3 aangeven hun mestoverschot onder e i gen verantwoordeliikheid te 
zullen afzetten, voorzover deze voorgenomen afzet voldoet aan de 
vo lgende bepalingen: 

- / 4 
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a) indien de voorgenomen Hfzet plaats vindt buiten de provincie 
Noord-Brabant, dient de naam en het adres van het bedriif te wor
den opgegeven, waar de voorgenomen afzet zal plaats vinden; 

b) indien de voorgenomen afzet plaats vindt binnen de provincie 
Noord-Brabant: 
- dient de naam en het adres van het bedriif te worden opgegeven, 

waar de voorgenomen afzet zal plaats vinden; 
- dient het onder onder het eerste gedachtenstreepje genoemde 

bedriif opgave te hebben verstrekt als bedoeld in artikel 5; 
- dient duideliik te ziin, dat het onder het eerste gedachten

streepje genoemde bedriif de voorgenomen afzet kan ontvangen : · 
zonder daardoor of mede daardoor het verbod als bedoeld in 
artikel 2 te overtreden; 

c) indien de voorgenomen afzet plaats vindtdoor tussenkomst van 
particuliere handelaren: 
dient deze handelaar de opgaven te verstrekken als bedoeld 
onder a en b voorzover van toepassing. 

Artikel 11 

Eenieder, die andere organische meststoffen dan dierlijke meststoffen wil 
afzetten in de land- of tuinbouw is verplicht bii de melding als be
doeld in artikel 4 tevens te voldoen aan de volgende bepalingen: 

a) indien de voorgenomen afzet plaats vindt buiten de provincie Noord
Brabant: 
- dient de naam en het adres van het bedriif waar de voorgenomen af

zet zal plaats vinden, te worden opgegeven; 
b) indien de voorgenomen afzet plaats vindt binnen de provincie Noord

Brabant: 
- dient de naam en adres van het bedrijf waar de voorgenomen afzet zal 

plaats vinden, te worden opgegeven; 
- dient het onder het eerste gedachtenstreepje bedoelde bedriif op

gave te hebben verstrekt als bedoeld in artikel 5; 
- dient duidelijk te ziin, dat het onder het eerste gedachtenstreepje 

bedoelde bedrijf de voorgenomen afzet kan ontvangen zonder daardoor 
of mede daardoor het verbod als in artikel 2 bedoeld te overtreden. 
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Vraagpunten met betrekking tot de juridische haalbaarheid van een 
provinciale mestoverschotverordening. 

Door de Stuurgroep Mestprob·lematiek Noord-Brabant is een projectgroep in het 
leven geroepen die tot taak heeft een onderzoek in te stellen naar de moge
lijkheid van een provinciale verordening mestoverschotten. De projectgroep 
heeft onlangs een discussienota uitgebracht (zie bijiage) waarin hij de 
Stuurgroep een aantal vragen voorlegt. 
Deze discussienota is besproken in de Stuurgroep-vergadering van 17 september 
j.l. {zie verslag Stuurgroepvergadering). Uit deze vergadering kwam naar 
voren dat het voor een zinvolle beoordeling van het in de discussienota ge
stelde noodzakelijk is, dat: 
a. duidelijkheid bestaat over de voor~gang van de nationale wetgeving en de 

bereidheid van het rijk een provinciale verordening met de voorgestelde 
impact op zijn minst te gedogen; 

b. een grotere zekerheid ontstaat over de juridisch-technische haalbaarheid 
van een dergelijke verordening. 

Ter beantwoording van het onder a. genoemde punt zal op 9 oktober a.s. een 
overleg plaatsvinden tussen de Stuurgroep en een deputatie van het ministerie 
van Landbouw en Visserij. 
Een duidelijkheid met betrekking tot de juridisch technische haalbaarhe.id van 
de verordening zal in eerste instantie worden doorgesproken met een aantal des
kundigen op het gebied van het provincierecht. Daarnaast zal in het kader van 
het waste-management project van het samenwerkingsverband Katholiek Hogeschool 
Tilburg - Technische Hogeschool Eindhoven - een tweetal studenten onder bege
leiding van mevr. mr. Overkleeft een literatuur- en jurisprudentie-analyse 
verrichten. 
De discussie en de analyse zullen met name gericht zijn op de volgende vraag
punten: 
1. Met betrekking tot de registratieplicht: 

- kan een burger bij verordening verplicht worden om bepaalde gegevens toe 
te lichten; 

- mag bij verorden!~ worden bepaald dat GS bevoegd zijn om ambtshalve 
het mestoverschot vast te stellen; 

- mag een burger in een positie gebracht worden dat hij vrijwillig/ver
plicht verklaart dat gebruik mag worden gemaakt van een databestand dat 
met een ander doel is opgebouwd. 

2. Met betrekking tot het ontmoedigingsbeleid en de doelmatige afvoer en af
zet van mestoverschotten: 
- is het toelaatbaar dat nieuwe bedrijven worden uitgesloten van de onthef

fingsmogelijkheid verbonden aan de leveringsplicht. Kunnen nieuwvestigers 
en/of aanmerkelijke uitbreiders in een tekortgebied ook gedwongen worden 
aan de mestbank te leveren wanneer voor het overige een vrije marktprin
cipe wordt aangehangen; 

- is het toelaatbaar dat een onderscheid wordt gemaakt voor wat betreft de 
normering/maatstaf tussen bestaande bedrijven en nieuwvestigingen/aan
merkelijke uitbreidingen. Indien ja, aan welke eisen van rechtszekerheid 
en -gelijkheid moet een dergelijk onderschei d voldoen~ 

3. Mag bij verordening aan een privaatrechtelijke instantie (de mestbank) een 
aantal taken en bevoegdheden worden opgedragen. Indienja, welke eisen die-
nen dan gesteld te worden aan: 
- taakstelling; 
- vorm van taakverlening; 
- samenste lling bestuur. 
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4 , Met betrekking tot de financiering: 
- is het geoorloofd bij verordening een heffing in het leven te roepen zonder 

dat het profiJt van de heffingsplichtige rechtstreeks aanwijsbaar is! 
- aan welke (andere) inhoudelijke en procedurele voorwaarden moet een pro

vinciale heffing voldoen. 

~. Met betrekking tot de peildatum: 
- mag een peildatum liggen voor het moment van inwerkingtreding van een 

verordening. Aan welke procedurele en inhoudelijke eisen moet worden 
yoldaan indien dit mag. 

- aan welke handeling moet/mag een peildatum worden gekoppeld 
bouwaanvraag 
begin bouw 
ingebruikneming. 
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abiotische zulvering 
/(filtratie) 

zulveringsfunctle -+biotische zuivering 
(~regulatiefunctie 

van het milieu, '.geluidsabsorptie 
die berust op 
absorptie van 
afval of verwerking 
ervan in de stof 
wisseling van orga
nismen) 

stabtl1serlnQ
fun c tle 
(:regulatiefunctie 
van het mllieu 
die berust op 
op een dempende 
vloed va n bepadlde 
componenten op de 
fluctuaties in 
andere, in het bij
zonder 3ntropog~ne 
componenten) 

klimaat s tabiliser ing 

waterre tentie (va s t
houden van water) 

bodemretentie (vast
houden van bod~m
maceriaal) 

bioti sc he r egulatie 

l N fORMATIEFUNCTIE ..,....-------· 

Indicatie--------_ 
~signaalfunctie 

Informatie geb ru iks/ 
functie 'Keduca tlefunctie 

\\onderzoeksfunctl~ 
oriëntatiefunctie 

lnformatiereser- ~biotische reservoir-
volrfunctle functie 
(~functie van het 
milieu betreffende abiotische reservoir-
de beschikbaar- functie 
held van informatie 
voor even tue-e 1 
later gebruik 

PRODUKTIEfUNCTIE ~ac::b:.:i::.:o::t=i :::S.::c:.;h~e:.....cP:.:r:.:o::.:d:..u:::c:;.- -.1 e v e Ll n t ie van ko s -

DRAA I; Ft;NCT !E 

tiefunctie ~mlsche energie 

~Leverantie van wa t e r 

leveranti e v~ n de l f
stof[,,., 

b lot_! Hc!'_e _p_;o<l ·~~ - \-1 e v oe r.<nt! e 
tiefunctie 
- -------- ,tgrar l3~ he 

• fun c tie va n het 
mili eu betreff e nd e 
het dr agen van 
act !vltett en, 
artefacten en 
afval van de 
sam.,nlev!ng 

functie 

van b f .,r.-a.ts 'i.l 

product!~-

---- ·---------- - -· _ _ ___ ______ ______ ________ __J 

Fi g uur ). 2. Overz i c ht v :tn de functl es van het milie u voor de m~n s 
( h Ot) f d :.u ke lijk on tl eend aan h e t Globaal Ecologisch No d l•l) 
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1.3.3. SchE'milties overzicht van de milieufunKties 
Hieronder worden de funkties van het milieu in hoofdgroepen a~,tE"geven. 
Hoewel de funl<t i es van het mi 1 ieu moei liJk te scheiden zijn van•:ege de onder
linge samenhang van biotiese en a-biotiese elementen in het cil;eu, worden 
ze voor de duidelijkheid toch apart genoemd. 

ekologiese funktie: Dit ·is de mogelijkheid van het milieu regulerend en sta
biliserend op te treden. 
Een voorbeeld hiervan is de fysiese en chemiese zuivering (a-bioties} of 
zuivering door levende organismen (bioties) van milieuverontreinigingen; 
b.v. het bindend vermogen van de bodem voor fosfaat ter voorko=ing van grond
water-verentrei ni ging()(') 
Onder de ekologiese funktie valt ook de biotiese regulatie: het milieu regu
leert de aantallen dieren en planten. In een milieu waar de ekologiese funktie 
uitgevoerd kan worden zal geen grote toename van êên bepaald planten- of 
dieren-soort voorkomen, maar zijn de aantallen van planten en ~ierensoorten 
zodanig op elkaar afgestemd dat ze zichzelf en elkaar in stand houden. 
De ekologiese funktie omvat ook een signaal-funktie; dit betekent dat bepaalde 
veranderingen in het mil;eu een signaal zijn (voor de mens) dat er op die 
plaats veranderingen, als gevolg van mogelijke verontreinigingen, van bet 
biotiet~lieu voorkomP.n. 

Informatiefunktie: het mi 1 ieu "op zichzelf" is een bron voor (J.lderzoek en 
onderwijs (informatie-gebruiksfunktie). Daarnaast dient het cilieu ook als 
reservoir voor biotiese en a-biotiese elementen, die later ge~ruikt kunnen 
worden o.a. voor informatie 
Produktiefunktie: het mil;eu heeft de mogelijkheid tot produceren . Wat betreft 
de a-biotiese elementen is dit o.a. drinkwater-produktie, wat betre!t biotiese 
elementen is dit o.a. produktie van (landbouw)gewasseo (de agrariese produktie
funktie) 
Draagfunktie: het milieu wordt ook gebruikt om allerlei aktiviteiten van ~e 
samenleving te 'dragen', zoals gebouwen~ . wege~, kanalen_

1
afval ete-
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scheiding strategisch en operationeel niveau: plannen die op deze scheidslijn 
zijn gelekend. bevanen een mengeling van strategische en operationele elementen 
wetlelijk geregelde cnordinallebepalingen tussen plannen 
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SCH(MATISCH[ W[[RGAV( PlANNINGSINSTRUM(NTEN 

Schema atart provinciale planning 

Wet op cJe lfiYIIIllrhuishoudrng (ontwerp) 

W\/0 
kwaf1lrlan kwatnan 

lntegraa' opparv\al<\ewatar oppervlal<lewata• 

... , NOI.I KIR~"-· B1 IMP 
Rijk WWH 10 jaar plan 10 ,.... ~,.... 

~ B Wate~walo· 
1ensp141n 

Prov>noe 
A Waterhuist>oud•nQ$· 
plan 

WaterW>&p UnvoennQ$pl4ln 

Anwt>:a : ~ ..... ,,_,.n .. n t.s!VCI' 

GWW : G"""""•'..,_' (ontwerp} 
alP : ~"-' "_?"~,."""' 

Volgens J . Wouters, 

6es1rijdrf\QSPIIII 

"De besc he rming van het tot drinkwater 
bestemd grondwater". 

Scriptie publiek- milieurecht, 
Eras mus-Unive rsiteit,R'Dam, 
Juni 1984. 

GWW 
lrowatnan 
p'D"~Ctwata r 

tA•f'lllster 

C . Grorów11te<· 
plan 

WBB 
bet.ctlerming 
bode-m 

Atnvb"a 

D. Booemt>. 
act>errnr"'l• . 
pe::.ed 

- E. p .. " bo-
act>e<nwnp 
proodwater 
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Uit:"De bescherming van het tot drinkwater 
bestemd grondwater". 
sciptie publiek-milieurecht 
J.Wouters, 
EUR,Juni 1984. 

Hierna een schematische weergave van het planningestelael ven de 

W•terleidingwet. 

BELEIDSNOTA DRINK- EN STRUKTUURSCHEMA DRINK- EN INDU~TRIE-
INDUSTRIEWATERVOORZIENING WATERVOORZIENING 

artikel 47 Waterl•i~ingw•t Artikel 48 Waterleidingwet 

opgeetel~ door •!nieter VROM epgeeteld door: •!nieter VROM 

inhoud: heofdl!Jn•n en begin- inhoud: rui~telijke ••pekten beleid 
ealen beleid ter verzekering inzake drink- en induatriewatervoor-
van go•d• werking drink- en ziening 
induatriawatervoorziening 

TIENJARENPLAN VOOR DRINK- EN 
INDUSTRIEWATERVOORZIENING 

artikel 51 Waterleidingwet 

opgesteld door: individuele 
eigenaren waterleidingbedrijf 

inhoud: programmering konkrete 
projekten 

HlDDELLANGE-TERMlJNPLAN GEHELE 
GRONDGEBilD NEDERLAND 

Artikel Sl, lid 1 Waterleiding-
wet 

opgesteld door: bedrijfstak (VEWIN 
en goed te keuren door 111inister 
VRUH 

inhoud: overzicht bestaande en 
toekomstige watervoorzieninge-
werken; 
hoe wordt in de verwachte water-
behoette voorzien? 

-- -
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milieubeleid 

uilvoeringsprogramma 
milieubeleid 

provinciaal milieu
beleidsplan 

r---------, 
1 uitvoeringsprogramma 1 

milieubeleid 1 
L--------..J 

r-------, 
1 gemeentelijke milieu- I 

C 
beleidsplan I 

;,;~,;,~.~;.~~~; 
milieubeleid t L ______ .J 

gemeenschappelijk terrein belde plannen: operationeel plan houdt 
rekening met belde strategische plannen 

[ operationeel plan houdt rekening met strategisch plan 

r----, 

: plan : niet-verplicht plan 
L __ _.J 

F1guur 1· 
voorgestelde planningstelsels voor het milieubeleid en de waterhuishouding 

waterhulshouding 

beleidsnota voor 
de waterhulshouding 

beheersplan 
rljkswateren 

provinciaal water
huishoudingsplan 

.------, 
1 beheersplan 1 

overige wateren 1 
L_ ----- _.J 

ol 
r-------, 

beheersplan : 
1 overige waleren 1 
L------ _.J 

Tweede K-1mer. ver<Jildeqil<Jr 1::183-1984, 18292 . IH S 1--·2 5 



integratie stralegische elementen 
van wettel11~e deelplannen 

! provinciaal milieubeleidsplan 

bevat: hoofdlijnen van het milieubeleid 
van de provincie voor acht à lien jaar. 
voor zover mogelijk tegen achtergrond 
van lange-termijnvisie 

FIQtltlf 7: 
milieubeleidsplanning op provinciaal niveau 

166 
integralir ~an operat1onele elementen 
van wettelij~e deelplannen 
(wordt vooralsnog niet in de wet voorgeschreven] 

[ uilvoeringsprogramma milieubeleid 

grondwater· 
beschermmgs
plan 

beval:- voortgangsrapportage uitvoering milioobeleidsplan 
- aktivileitenprogramma voor vier jaar 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18292, nrs. 1-2 

-2-

22 



io. tr g· at1c va n tlr a~tg1sche 
eltmcnlen van we:telij~e deelplannen 

I 
I 
I 

/ 
/ 

I / 
I / - I Vlaler · - / ---\(wal i 

:1\~ --\eiiSIJian 
rii~S ./ ........ 
wateren / I ' 
\ged I _." / \ ........ 

I 
........ 

~~...0 I IMP 
~<" "'/ ... ,.. I milieu- ,~~~ 

"/ ,~~ 

I 

r~·~;;~~~ai -~i iÎ ~ÏÏ~Ïeidsplan ~ 
- ·- -- ··- ---- ·- ----____J 

bevat: de hoofdlijnen van hel milieubeleid 
van he1 Rijk voor acht à tien jaar. legen 
achtergrond van lange-termijnvisie 
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........ 

integr at1e van operalionele 
elementen van wettelijke deelplannen 

I 
I 
I / 

I 
/ 

/ 
I / - -- I/ 

/ -
~---

/ I ' / 
I ' / 

/ I ' / 

' I 
\ I \ 

~.------[UIIvoeringsprogramma milieubeleid 

beval: -voortgangsrapportage uhvoering milieubeleidtplan 
- activiteitenprogramma voor vier jaar 
- ondergeschik1e bijstelling milieubeleidsplan 

--·- ··-·- - ·- --- --·------------- -----
F '9Utlf 6 
milieubeleidsplanning op rijkEniveau 

3.2.2. Provincie 

Op het provinciaal niveau worden de volgende plannen voorzien (zie ook 
figuur 7) : 

Twee cle Kamer. vergaderja ar 1983 -1984, 18 292, nrs . 1- 2 20 
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Bi.j.Lage 9. 

BelangriJkSte algemene maatregelen van bestuur ter uitvoeroog van de Mest · 
stoffenwet 

j.; I \ ', Jit(t ' lf kun ... tnH·s tSii•llt·n 

cl11 :r lqkP rn('Sistol ft•n 
lllr\lf'r rnq~~lrb f' d . 

- ov r.r 1qt' q• Ot~utw<h.l 

4 ;t,"lnvullf•nd ver ~urHHng· 

11 /\lv twr vanuvl:rsc hottt:n 5 

G 

lil IIAJ•stll.wl- , ." 9 

13 

Opmerkingen 

Algemeen 

Vt~rr·r~.\1 · z uivt~r 1114 ~:-. lrb 

t! .d . 

rcyt•lrnu rn .b . t . twt in 

voo' ''"'d hebben. ver · 
we• ken. vervoeren en 
verhandelen vün diP.r 
lijke nwststoffen. 
wunrbij ingPvoi~Je 
nrt ik el 7 onderscheid 
klln worden gernilakt 
n<~nr ~rbicd en c.< Jt e · 
qur rr. Vclll bed1 rjvPn 

I L'ql'll ng qt~qt~vens 

rneststoffcn 

armwij 1inq (rt•uion ,liP ) 

rnPSI b :111k 

VOOr/ren Hl On lht' ffiiHI 

of vrir stt>llm!J 

cornb• · 
natrP. 

l:l 
13 

4 13 
13 

2. 13 

6, 9 . 13 

5 

? . 4 .5 

k'ngcn 

1 
2 
:J 
4 

3 

5 

6 

a. Voorgenomen wordt de Meststoffenwet en haar uitvoeringsregels 
gelijktijdig in werking te doen treden met de op mestgebruik gerichte 
regels op grond van de Wet bodembescherming. Alle regels (zowel voor 
mestafvoer als mestgebruik) zullen zo mogelijk 1 januari 1986 in werking 
treden. 

b. Voor uit~wbreirk informatie wordt verwezen naar de op de betrokken 
()iHiPrwel pen neergelegde pussages van de memorie van antwoord. 

1. De vereisten voor kunstmeststoffen met name die met betrekking tot 
;ware metalen zullen worden ingevuld naar de stand van de techniek. 
(Voor)overleg met het bedrijfsleven is gaande. 

2. Prioriteit is geleyd bij een brongerichte benadering bij de in dierlijke 
mest a<~nwezige verontreinigingen die een gevolg zijn van veevoeders. als 
afgeleide daarvan zullen maximale gehaltes aan zware metalen in dierlijke 
mest kunnen worden gesteld. Onderzoek wordt voorts verricht naar 
kwaliteitseisen die de atvoer bevorderen. 

3. Kwaliteitseisen voor zuiveringsslib in combinatie met analyseplicht en 
dergelijke in verband met sterk wisselende samenstellingen. 

4.· Nader onderzoek naar de normstelling wordt verricht. 
5. De regelen voor de afvoer van mestoverschotten zullen rekening 

houden met plaatselijke en bedrijfsoverschotsituaties alsmede met de op 
grond van de Wet bodembescherming te stellen gebruiksregels. De 

fl : ~Jf'IHl~jllll ! l I.Jc lr CkkHl\} tot bij te houdr!n LJCVI~V l: ll $ kan voor producenten 
v;1n drcrlijkc lllcst wor<ien !JCcombinec1d. Omstan<i1ghcden als I.Jovcnge
rn>enld zijn tevens van u1vloed op de vr <.li.lg of, en zo ja in hoeverre, de 
rnPsti.Jank in een bepaald regio werkzaam zijn . 

6. Het voorzien in ontheffingen en vrijstellingen zal, indien daartoe 
aa nleiding is, in elke regeling waarin materiële normen zijn opgenomen, 
worden neergelegd. Het betreft hier geen aparte regeling . 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984- 1985, 18271, nr. 5 
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IV.7. Internationale aspecten 

a. EEG 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen of de Europese Commissie initia
tieven ontplooit om tot een communautaire aanpak van de mestoverschotten 
te komen zodat verstoringen in de mededinging worden voorkomen. 

De Europese Commissie ontplooit dergelijke initiatieven thans niet. Gelet 
op het sterke regionale karakter van de mestoverschottenproblematiek 
achten wij het ook niet waarschijnlijk dat dergelijke initiatieven in de 
toekomst zullen worden ontplooid. De mededinging is in deze sterk 
bepaald door plaatselijke omstandigheden. Indien die omstandigheden 
zich in een lid-staat of regio niet voordoen, ligt het ook voor de hand 
dienaangaande geen maatregel te treffen. Zij zullen op die lid-staat of regio 
immers geen betrekking kunnen hebben. In EEG-verband vindt echter wel 
onderzoek naar aard en omvang van de mestproblematiek plaats3. 

De leden van de C.D.A.- en S.G.PAractie zien graag de verhouding tot de 
EEG-bepalingen aangaande meststoffen belicht. 

De Raad van de Europese Gemeenschappen heeft op 18 december 1975 
een richtlijn vastgesteld betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wetgeving van de lid-staten inzake meststoffen (76/116/EEG, Pb. 1976, L 
24). De richtlijn is van toepassing op produkten die in het verkeer worden 
gebracht als meststoffen met de vermelding u EEG-meststof» en heeft 
vooralsnog alleen betrekking op enkelvoudige en mengmeststoffen 
(vloeibare meststoffen, secundaire bestanddelen en spoorlelementen 
zullen later worden geregeld). Organische meststoffen worden door de 
richtlijn niet bestreken. De aanduiding EEG-meststof is facultatief. Indien 
een meststof echter als zodanig wordt aangeduid, dient het te voldoen aan 
de bij en krachtens de richtlijn gestelde eisen die betrekking hebben op 
samenstelling, identificatie, etikettering en verpakking. De richtlijn is in 
Nederland uitgevoerd in het Meststoffenbesluit 1977 (Stb. 459). 

Oogmerk van de richtlijn is de aanwezige handelsbelemmeringen tussen 
de lid-staten op te heffen. De uit dien hoofde gestelde regelen- ook die 
met betrekking tot de samenstelling van meststoffen- houden echter geen 
rekening met belangen als die van de bescherming van de bodem. De 
bescherming van dit belang onderscheidt zich duidelijk van het met de 
richtlijn beoogde belang van een vrij handelsverkeer. Gelet op dit onder
scheid en op het feit dat een der doelstellingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid een optimaal gebruik van de produktiefactoren en derhalve 
de bescherming van de bodemvruchtbaarheid omvat achten wij het stellen 
van regels die van de EEG-regels afwijkend zijn mogelijk. Deze afwijkende 
nationale regels moeten uiteraard wel noodzakelijk zijn en geen middel zijn 
tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel 
tussen de lid-staten vormen. Een en ander impliceert dat, indien op 
nationaal niveau eisen- bij voorbeeld aan het cadmiumgehalte in fosfaat
meststoffen- worden gesteld, deze ook van toepassing zijn op uit overige 
lid-staten ingevoerde meststoffen. 

De Europese Commissie is bekend met de in het onderhavige voorstel 
neergelegde mogelijkheid om dergelijke eisen aan meststoffen te stellen. 
Uit besprekingen in het (EEG) u Comité voor de aanpassing van de richtlijnen 
inzake opheffing van de technische handelsbelemmeringen in de sector 
meststoffen aan de technische vooruitgang» is gebleken dat ook andere 
lid-staten (onder andere de Bondsrepubliek Duitsland) het voornemen 
hebben dergelijke eisen te stellen. 

b. Regelgeving in het buitenland 

De leden van de C.D.A.-fractie wensen het voorstel onder meer te 
beoordelen in het licht van de regelgeving in de overige EG-lid-staten. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18271, nr. 5 42 
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Hieronder geven wij een overzicht van de ons bekende bestailnde of 
voorgenomen regelgeving met betrekking tot het mestgebruik, onderschei
denlijk mestafvoer, in het buitenland. Daar wij ook over enige informatie 
van buiten de EEG beschikken hebben wij deze voor de volledigheid 
opgenomen. Voor de goede orde merken wij hierbij op dat de mestge
bruiksregelen op grond van de Wet bodembescherming zullen worden 
gesteld. 

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 

Volgens artikel15, vijfde lid, van de Afvalstoffenwet kan de bevoegde 
instantie (onder meer) het uitrijden van drijfmest op gronden in gebruik 
voor de land·, bos- of tuinbouw verbieden of beperken, wanneer de 
gebruikelijke uit landbouwkundig oogpunt te gebruiken hoeveelheden 
mest worden overschreden en daardoor schadelijke gevolgen voor met 
name het grondwater te verwachten zijn. Op grond van deze bepaling zijn 
in een drietal noor.delijke deelstaten uitvoeringsregelen vastgesteld. 

Niedersachsen 
De Minister van Voedselvoorziening, Land· en Bosbouw van Niedersach· 

sen heeft in 1983 een (met een circulaire vergelijkbaar) besluit vastgesteld 
waarin nadere regelen zijn neergelegd voor de toepassing van de bepalingen 
van de Afvalstoffenwet door de bevoegde instanties (Kreis- en Regierungs· 
bezirk). Het besluit is gericht tot deze lagere overheden en de landbouwor
ganisaties waarmee de lagere overheden overleg dienen te voeren over de 
uiteindelijke invulling van de norm. 

a. Sernestingsbeperking of -v~rbod 
De <<gebruikelijke bemesting uü landbouwkundig oogpunt" wordt 

omschreven als de mestgift die in de voedselbehoefte van bodem en 
planten voorziet, zonder negatieve effecten met zich mee te brengen. Deze 
<<gebruikelijk mestgift" kan worden beperkt, zowel qua hoeveelheid 
(afhankelijk van omstandigheden) als qua uitrijperiode (dwingend opgelegd). 
Daarbij speten naast de mogelijke bedreiging voor het water de volgende 
factoren mede een rol: grond- en bodemsoort, alsmede -structuur, het 
gehalte aan humus, de C:N-verhouding, de weersgesteldheid, de vrucht· 
wisseling, de voedselbehoefte der planten en de toevoer van (voedings)
mineralen. 

b. Toelaatbare bemesting 
Als hoogste waarde voor een uit landbouwkundig oogpunt gebruikelijke 

mestgift is een mestgift van (maximaal) 3 «mesteenheden" per hectare per 
jaar vastgesteld. Afhankelijk van plaatselijke omstandigheden en rekening 
houdend met het onder a gestelde kan deze hoeveelheid worden verlaagd. 
Dit geldt met name voor zandgronden en in de nabijheid van grondwater
winplaatsen. 

c. Uitrijperiode 
Bemesting gedurende de periode, waarin grondwater met name ontstaat/ 

wordt aangevuld ( ± eind oktober tot eind februari). is niet toegestaan_ 

d. Mesteenheden 
Voor de berekening van een «mesteenheid" wordt uitgegaan van de 

jaarlijkse individuele mestproduktie van een negental diersoorten. Zo 
produceren 4,5 runderen van 2 jaar en ouder 3 mesteenheden terwijl 300 
leghennen voor evenveel mesteenheden zorgen. 

e. Norm 
Uit het voorgaande blijkt dat in Niedersachsen in het gunstigste geval 

per jaar en per hectare de mest van 3 mesteenheden producerende dieren 
mag worden uitgereden in de periode eind februari-eind oktober. 
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Nordrhein-Westfalen 
Op 13 maart 1984 is door de regering van de deelstaat Nordrhein-Westfalen 

de zogenaamde "Gülleverordnung» goedgekeurd. 
De regeling is in werking getreden per 1 juni 1984. Zij behelst over het 

algemeen hetzelfde als de hiervoor geschetste regeling in Niedersachsen. 
Ook hier is de norm 3 mesteenheden per hectare. De tabel van diersoorten 
wijkt wat samenstelling betreft iets af maar niet voor wat de omrekening 
naar mesteenheden betreft. Het uitrijverbod (dat pas op 1 maart 1985 in 
werking treedt) heeft niet alleen toepassing op drijfmest maar ook op gier 
en wel in de periode van 15 oktober tot 15 februari voor wat betreft 
akkerland (weiden en graanakkers van 1 november tot 31 januari). 

Schleswig-Holstein 
In Schleswig-Holstein is een richtlijn uitgevaardigd met een inhoud die 

overeenkomt met de beide hiervoor geschetste regelingen. 

Gevolgen Duitse regelingen 

De betrokken Duitse regelingen zullen tot gevolg hebben dat of de 
veebezetting verkleind zal moeten worden of land bijgekocht of -gepacht 
moet worden. Schriftelijke afnamegaranties van naburige akkerbedrijven 
zullen voor een aantal bedrijven eveneens uitkomst kunnen bieden. 

Duitse inkomstenbelasting en intensieve veehouderij 

Wij merken in dit kader voorts op dat de belastingwetgeving in de 
Bondsrepubliek consequenties verbindt aan het al dan niet voldoen aan de 
daarbij gestelde normen voor het aantal <<Vieheinheiten» (Ve)per hectare. 
Deze "Vieheinheit11 wordt per diersoort berekend naar de voederbehoefte. 
De normstelling op grond van hetgeen in paragraaf 13 van het "Einkom
mensteuergezetz~> 1981 is bepaald is progressief, in die zin dat het gemiddeld 
aantal toegestane "Vieheinheiten» per ha afneemt naarmate het grondop
pervlak groter wordt. Zo mag men voor de eerste 20 ha niet meer dan 10 
Ve per ha hebben, voor de volgende 10 ha niet meer dan 7 Ve per ha, voor 
de daaropvolgende 10 niet meer dan 3 Ve per ha en voor het meerdere 
aantal ha niet meer dan 1,5 Ve per ha. 

(Voorbeeld : 
bij 20 ha zijn 200 Ve toegestaan; 
bij 30 ha zijn 270 Ve toegestaan; 
bij 40 ha zijn 300 Ve toegestaan; 
bij 50 ha zijn 315 Ve toegestaan; 
bij HJO ha zijn 390 Ve toegestaan.) 

Indien men binnen deze norm blijft wordt het veehouderijbedrijf aange
merkt als "Landwirtschaftlichesbetrieb~>. Voorwaarde is wel dat het 
opgegeven aantal ha door de boer regelmatig landbouwkundig wordt 
gebruikt. Gaat het aantal "Vieheinheiten» het bij de norm gestelde maximum 
te boven dan wordt het meerdere beschouwd als zijnde een "Gewf::rbebe
trieb» . Aan dit onderscheid tussen "Landwirtschaftlichesbetrieb» en 
"Gewerbebetriebn zijn fiscale consequenties verbonden. Hierdoor worden 
"landwirtschaftliche kleine en middelgrote bedrijven ("bauerliche Familien
betriebe») fiscaal begunstigd terwijl het regieme voor de grote "Gewerbe
betrieben~> ongunstiger is. Het inkomen uit een "Landwirtschaftlichesbe
triebll wordt via het gunstige forfaitaire systeem belast. Het inkomen uit 
een «Gewerbebetrieb11 wordt gesplitst in het deel dat nog binnen de norm 
van het maximale aantal <<Vieheinheitenn valt en wordt vervolgens forfaitair 
belast, terwijl het deel dat de norm overschrijdt volgens het normale, veel 
ongunstiger regime belast wordt. 

Hoewel het bovenomschreven onderscheid niet is ingegeven door 
overwegingen ten aanzien van mestoverschotten heeft het toch directe 
consequenties voor de intensieve veehouderij. Het is duidelijk dat door de 
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omschreven belastingmaatregel de intensieve veehouderij sterker wordt 
belast dan de minder intensieve tak. Bij de bepaling of een bedriJf al dan 
niet intensief is speelt derhalve het beschikbare grondareaal in verhouding 
tot het aantal dieren een doorslaggevende rol. 

BELGIË 

De Vlaamse Raad heeft onlangs een Decreet van de Vlaamse Gemeen
schapsminister goedgekeurd, waarin voorzieningen worden getroffen ter 
bescherming van het grondwater met het oog op het eventueel gebruik 
ervan voor de drinkwatervoorziening . De regeling is vergelijkbaar met de 
ontwerp-Wet bodembescherming en behoeft nog nadere uitwerking. 

Het decreet is in werking getreden 30 dagen na de publicatie in het 
Belgisch Staatsblad van 5 juni 1984. De volgende maatregelen zullen onder 
andere getrotfen worden : 

a. reglementering in het Vlaamse Gewest of delen ervan van het direct 
of indirect lozen, het deponeren of het opslaan op of in de bodem van 
verontreinigde stoffen. Deze handelingen zullen tevens aan een vergun
ningsvereiste kunnen worden gebonden; 

b. in aan te wijzen waterwingebieden en beschermingszones verbieden, 
reglementeren of aan een vergunningsvereiste binden van het vervoeren, 
opslaan, deponeren, afvoeren, bedelven, storten, direct of indirect lozen en 
uitstrooien van verontreinigende stoffen. 

Op grond van het bovenstaande zal de bemesting met dierlijke mest aan 
regels kunnen worden onderworpen. Naar van Belgische zijde is begrepen 
beoogt men alleen het dumpen van dierlijke mest te verbieden. «Normaal 
gebruik>> als meststof blijft toegestaan. Het decreet bevat een apart- direct 
werkend - artikel met betrekking tot buitenlandse drijfmest. Het is, behou
dens toegestane afwijkingen door daartoe aan te w ijzen openbare 
bestuursorganen, verboden buitenlandse mest direct of indirect te lozen, te 
deponeren, of op te slaan op of in de bodem. Bij de toe te stane afwijkingen 
moet dan gedacht worden aan een «normaal gebruik» als meststof, zoals 
op grond van het gestelde onder a en b mogelijk zal blijven. 

FRANKRIJK 

1. Bij circulaire van 20 januari 1983 van het ministerie van Volksgezondheid 
(Frans Staatsblad 25 februari 1983) zijn stringente normen van kracht 
geworden voor de bouw van stallen waarin meer dan 50 varkens kunnen 
worden gehuisvest. 

Voor de varkenshouder betekent dit dat hij voor wat betreft de bouw 
moet voldoen aan een groot aantal eisen, vergelijkbaar met die welke 
alhier in de Hinderwet en Woningwet worden gesteld. Daarnaast moet er 
voldaan worden aan eisen met betrekking tot mestspreiding op land : 

- een plan voor mestspreiding moet worden goedgekeurd door de 
vertegenwoordiger van het ministerie van volksgezondheid in het departe
ment van vestiging; hierbij moet worden aangegeven op welke percelen de 
mest zal worden verspreid, de hoeveelheden, de kwaliteit van de mest en 
de frequentie waarop verspreid zal worden; 

- er mag geen mest worden verspreid op niet agrarische gronden; 
- op graslanden mag ter voorkoming van dierziekten alleen mest 

worden verspreid indien de mest een g isting heeft ondergaan gedurende 
30 dagen (in warme perioden) of 60 dagen (in koude perioden). Eerst 30 
dagen na het strooien van mest mag het grasland weer worden beweid ; 

- de grond waarop de mest is verspreid moet op zijn laatst de volgende 
dag worden omgeploegd; 

- verspreiding op bevroren grond is niet toegestaan; 
- minimumafstand (100 meter) tot bewoonde panden; 
- minimumafstand tot waterstromen, -putten en -bronnen. 
Aangezien het hier een circulaire betreft is het mogelijk dat de praktijk 

kan afwijken van hetgeen in de circulaire is opgenomen. 
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2. Naast het bovengenoemde geldt in Frankrijk het vereiste dat varkens
houders slechts dan een vergunning voor stallenbouw kunnen krijgen 
indien zij in staat zijn (althans theoretisch) op eigen of gepachte gronden 
35% van de door hen benodigde veevoeders zelf te produceren. Dit 
impliceert derhalve een vereiste van grondgebonden varkenshouderij . 

GROOT-BRITIANIË 

In Groot-Brittanië zijn er over het algemeen geen problemen op het punt 
van de mestafvoer en het mestgebruik omdat de boeren over voldoende 
land beschikken om de mest kwijt te raken. 

Men gaat aldaar van het principe uit dat de boer zelf zorgdraagt voor de 
goede hoedanigheid van zijn land (good agricultural practise). Slechts 
waterverontreiniging door directe lozing van gier is strafbaar, behoudens 
ontheffing. De controle hierop is in handen van local water authorities 
(vergelijkbaar met waterschappen). 

Slechts indien er sprake is van «industriële veehouderij», dat wil zeggen 
indien onvoldoende land beschikbaar is voor de afzet van de eigen mest, is 
een bouwvergunning nodig . Dit vereiste is gebaseerd op de utown en 
county general development orden> van het Ministerie van Milieuzaken. 

Ten einde eenheid te brengen in bovengenoemde «orden> is een speciale 
commissie ingesteld belast met de uniformering. Waarschijnlijk zal een 
eerste versie van richtlijnen ter zake dit jaar ter discussie komen. 

ITALIË 

In Italië bestaat een omvangrijke wetgeving inzake het gebruik en de 
afvoer van mest_ 

Zo bestaat voor alle takken van veehouderij de norm op grond waarvan 
spreiding van het mestproduktieequivalent van 4000 kg levend gewicht vee 
per hectare per jaar wordt toegestaan. (Gazzetta Ufficiale 130, 14.5.80, blz. 
4218). Indien de totale produktie van mest deze norm overschrijdt dient 
het surplus te worden behandeld in zuiveringsinstallaties, waarna het 
gezuiverde eindprodukt met name wordt gecontroleerd op overgebleven 
fosfor en stikstof (suppl. ord. Gazzetta Ufficiale 48, 21 .2.77). Er bestaat de 
mogelijkheid van regionale afwijking van genoemde norm van 4000 kg. In 
Piemonte is de norm 5000 kg terwijl Lombardije een norm van slechts 1000 
kg mest equivalent kent. Eerstgenoemde norm zal worden verscherpt, de 
laatstgenoemde norm zal worden versoepeld. 

Het «gezuiverde» eindprodukt wordt merendeels in kanalen en rivieren 
geloosd. Dit veroorzaakt in Italië, met name aan de Adriatische kust, grote 
moeilijkheden in de vorm van een algenplaag. Men is derhalve voornemens 
de eisen voor het eindprodukt in 1986 aan te scherpen (Gazzetta Ufficiale, 
160.14.6.77). 

Momenteel bedraagt de kostprijs van deze reinigingplicht ongeveer 130 
lire per kg varkensvlees. Na 1986 zou dit meer dan 200 lire kunnen worden 
(100 lire= 18 cent). 

DENEMARKEN 

In een vrij recent verschenen rapport is gewezen op de effecten die van 
bemesting uitgaan op onder andere het grondwater. In het rapport werden 
miljoeneninvesteringen van de landbouw geëist ten behoeve van de 
opslag van dierlijke mest. Een scherp protest vanuit de landbouwwereld is 
de reactie geweest. Het gevolg is dat thans in gemeen overleg tussen 
landbouworganisaties en het Deense milieuministerie overleg wordt 
gevoerd over de te treffen maatregelen. 

Vooralsnog ziet het er naar uit dat wordt gestreefd naar de totstandkoming 
van een Meststoffenwet waarin tevens mestgebruiksregelen zullen zijn 
opgenomen. Het overleg aangaande een dergelijke regeling beweegt zich 
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thans in de richting van het bepalen van een vast aantal dieren per bedrijfs
eenheid (hectare) afhankelijk van de diersoort. het aanleggen van mest
opslagcapaciteit voor minstens vijf maanden en het beperken van het 
uitrijden gedurende een bepaalde periode. Met de te plegen investeringen 
is naar verluidt een bedrag van 120 000 Deense kronen per bedrijf gemoeid 
(±f37000). 

Het overleg over de te treffen maatregelen is nog gaande. 

ZWEDEN 

In Zweden worden milieu-eisen gesteld die vergelijkbaar zijn met die op 
grond van de Hinderwet Voorts bestaat een koppeling tussen het aantal 
dieren en de oppervlakte cultuurgrond (grondgebondenheid). Normen 
daarbij zijn onder meer per 10 zeugen 2 ha en per 100 mestvarkens 5 ha 
grond, hetgeen neerkomt op een mestgebruiksnorm van circa 30 ton 
drijfmest per hectare. De mestopslagcapaciteit dient minimaal zes maanden 
te zijn, deels mede doordat het verboden is mest uit te rijden op bevroren 
of besneeuwde percelen. 

Een ontwerp-voorschrift, waarvan overtreding een boete of een maximale 
gevangenisstraf van twee jaren kan opleveren, beoogt de bemesting in 
gevoelige watergebieden te verminderen. Dit voorschrift is in het parlement 
in bespreking. 
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