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1. Inleiding

Dat Nederland het de laatste jaren ronduit slecht doet bij de
implementatie van milieurichtlijnen is een feit van algemene
bekendheid. In TMA 2004-1, p. 21, gingen wij reeds in op
het vernietigende oordeel van het Hof over de wijze waarop
Nederland de Nitraatrichtlijn (niet) heeft omgezet. Inmiddels
dreigt Nederland ook veroordeeld te worden wegens de niet
(correcte) omzetting van andere voor het waterbeheer
relevante richtlijnen, namelijk de Richtlijn Stedelijk Afval-
water, Richtlijn 76/464, de Kaderrichtlijn water en de IPPC-
richtlijn. In par. 2 wordt op deze en verwante implemen-
tatieperikelen ingegaan.
Voor het geval een richtlijn niet (correct) is omgezet, biedt
het EG-recht de nationale rechter drie instrumenten om
niettemin de doorwerking ervan te verzekeren. Recente
jurisprudentie met betrekking tot het instrument van de
rechtstreekse werking zijn in deze kroniek reeds besproken
door R. Meijer, TMA 2004-5, p. 184, naar aanleiding van de
zaak Wells, en door A.A. Freriks, TMA 2004-6, p. 225, in
verband met de kokkelvisserijzaak. In deze kroniek wordt
nader ingegaan op het instrument van de richtlijnconforme
uitleg (par. 3) en wordt bovendien aandacht besteed aan de
betekenis van het concept ‘rechten van particulieren’ voor
enerzijds de overheidsaansprakelijkheid voor schendingen
van EG-recht en anderzijds de rechtsbescherming in
algemene zin (par. 4). De kroniek wordt afgesloten met
actuele ontwikkelingen op het terrein van de doorwerking
van het EG-recht in het waterbeheer (par. 5).

2. Implementatieperikelen

2.1. Nitraatrichtlijn

Als vervolg op de veroordeling van Nederland door het Hof
van Justitie voor het niet volledig omzetten van de Nitraat-
richtlijn (HvJEG, 2 okt. 2003, AB 2004, nr. 38, nt ChB; zie
voor een overzicht van de mestproblematiek: H.F.M.W. van
Rijswick, Het Nederlandse mestbeleid te kakken gezet, NTER
2004, 48-56) kunnen de volgende zaken worden genoemd.

Een nieuw actieprogramma zoals dat verplicht is op grond
van de Nitraatrichtlijn (voor de periode 2004-2007) is bij
brief van 18 december 2003 aan de Commissie aangeboden,
alsmede een Interim programma voor de periode 2004-
2005. Op 1 juli 2004 is een akkoord bereikt met de Europese
Commissie over de voorgenomen wettelijke maatregelen.
Naar aanleiding van bovengenoemde veroordeling door het
Hof van Justitie is een wijziging van de Meststoffenwet
(invoering gebruiksnormen) aan de Tweede Kamer aan-
geboden (Kamerstukken II, 2004-2005, 29 930, nrs. 1-4).
In het wetsvoorstel wordt gemeld dat tevens rekening wordt
gehouden met eisen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn
water. De eisen die uit de huidige en eventueel toekomstige
Grondwaterrichtlijn voortvloeien worden niet expliciet
vermeld, alhoewel ook de Grondwaterrichtlijn van grote
invloed is op het mestbeleid en de bijbehorende regelgeving.
Gerelateerd aan de Nitraatrichtlijn is het door het Hof
verworpen beroep van Nederland tegen de Commissie-
beschikking 2001/371/EG, waarin de gedeeltelijke vrij-
stelling van mineralenheffingen voor kas-of substraatteelt
in de MINAS-vrijstellingsregeling (Stb. 1999, nr. 9, artt. 2,
3-9, 11 sub b en 13)) als niet geoorloofde staatssteun was
aangemerkt (HvJEG 29 april 2004, zaak C-159/01, M en R
2004, nr. 76, nt Jans). Jans vraagt zich in zijn noot af
waarom de Nederlandse regering zoveel tijd en moeite heeft
gestoken in een zaak die zo voor de hand ligt dat hij wel
verloren moest worden.
In de vorige kroniek van onze hand werd met betrekking tot
de gebrekkige implementatie van de Nitraatrichtlijn gewezen
op procedures van milieuorganisaties, waarin werd gevraagd
om wetgeving tot stand te brengen die wel voldoet aan de
eisen van de Nitraatrichtlijn (HR 21 maart 2003, AB 2004,
nr. 39, nt ChB). De Hoge Raad oordeelde dat het verzoek
neerkwam op een bevel wetgeving te maken en achtte dat
niet mogelijk. Na de vorige kroniek is het arrest nog
besproken door L.F.M. Besselink, SEW 2004, p. 232-238 en
CMLrev. 2004, p. 1429-1455; D.E. Bunschoten, ‘Rechterlijk
bevel tot wetgeven. Mag de rechter de gemeente bevelen een
verordening tot stand te brengen?’ Gst. 2004, 7214, p. 513-522,
en J.E.M. Polak, ‘Zit er nog muziek in verbods- en gebods-
acties ter zake van wetgeving?’, O&A 2004/6, p. 168-179.
De meningen van auteurs blijven uit een lopen. Zowel
Besselink als Bunschoten kunnen zich vinden in het arrest
van de Hoge Raad. Polak acht de principiële afwijzing van
het rechterlijk bevel te categorisch. Een zelfde standpunt is
inmiddels door de Hoge Raad ingenomen in het arrest van
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1 oktober 2004 (JB 2004, 385, JM 2004, 149, nt Van der
Meijden) met betrekking tot een provinciale verordening.
Ook terzake daarvan mag de rechter geen bevel tot wet-
geving geven. Dat zulks door het EG-recht werd voor-
geschreven maakt het volgens de Hoge Raad niet anders.
Ook Ierland is veroordeeld door het Hof wegens het niet
voldoen aan verplichtingen voortvloeiend uit de Nitraat-
richtlijn, HvJEG, 11 maart 2004, zaak C-396/01, in verband
met de vaststelling van wateren die door de verontreiniging
worden beïnvloed of zouden kunnen worden beïnvloed, de
aanwijzing van kwetsbare zones en de vaststelling van actie-
programma’s voor aangewezen kwetsbare zones en ten slot-
te het niet voldoen aan de verplichting om tot een juiste en
volledige controle en tot nieuw onderzoek van de wateren
over te gaan.

2.2. Richtlijn stedelijk afvalwater

In de vorige kroniek werd eveneens gewezen op de ingebreke-
stelling wegens het niet voldoen aan de Richtlijn stedelijk
afvalwater. Hetzelfde lot trof Frankrijk in de zaak C-280/02;
in deze zaak heeft AG Geelhoed op 25 maart 2004 conclusie
gewezen.
In Nederland heeft de ingebrekestelling tot grotere spoed
geleid bij het voldoen aan de zogenaamde basisinspanning
riolering. De sanering van riooloverstorten en het aansluiten
van meer woningen in het buitengebied op de riolering, of
het in plaats daarvan installeren van IBA’s (in dit geval:
individuele behandeling van afvalwater) heeft een hogere
prioriteit gekregen. Zie hierover: J. Robbe, De verplichting
tot aansluiting op de riolering, deel I en II, TO 2003, p. 118-
125 en 206-212 en J. Robbe, Aansluiting op de riolering en
nadeelcompensatie, O&A 2003, p. 208-216.

2.3. Richtlijn 76/464/EEG

De Commissie heeft Nederland een laatste schriftelijke
aanmaning gestuurd wegens het niet voldoen aan Richtlijn
76/464/EEG inzake het lozen van gevaarlijke stoffen in
water. Op grond van Richtlijn 76/464/EEG moeten de Lid-
staten, met inachtneming van bindende doelstellingen voor
de waterkwaliteit, programma’s tot vermindering van de
verontreiniging vaststellen en een controlenetwerk en een
systeem van lozingsvergunningen opstellen. Met uitzonde-
ring van programma’s voor lozingen van bepaalde stoffen in
de Westerschelde zijn vooralsnog geen programma’s van dit
type bij de Commissie aangemeld. Nederland heeft toe-
gezegd eind 2004 maatregelen te treffen. Dat Nederland
voor de Westerschelde wel een plan heeft vastgesteld komt
omdat wij voor de niet-vaststelling hiervan reeds zijn
veroordeeld in HvJEG EG 10 mei 2001, zaak 152/98, Cie –
Nederland, Jurispr. 2001, blz. I-03463). De Commissie was
in die zaak vergeten alle Nederlandse wateren te noemen en
had zich beperkt tot de Westerschelde. Nederland had in het
bijzonder niet voldaan aan artikel 7 uit de richtlijn om
milieukwaliteitseisen en programma’s voor de verontreiniging
door grijze-lijststoffen vast te stellen. Ter uitvoering van deze
veroordeling is de Regeling inzake milieukwaliteitseisen
voor het Scheldebekken vastgesteld (Stcrt. 2003, 28, p. 23).

Over de uitleg van de reikwijdte van het begrip lozing blijft
in de praktijk discussie bestaan. In ABRvS 21 januari 2004,
M en R 2004, nr. 32, nt HvR, stelt de Afdeling dat het plaatsen
van oeverbeschoeiing niet maakt dat het water tussen de
oeverbeschoeiing en het perceel geen oppervlaktewater
meer is. Bij het volstorten van de ruimte tussen de
beschoeiing en het perceel geldt een Wvo-vergunningplicht,
tenzij is vast komen te staan dat er geen of slechts een
verwaarloosbare hoeveelheid afvalstoffen, verontreinigende
stoffen of schadelijke stoffen in het water wordt gebracht.
Ook over de verhouding tussen richtlijn 76/464 en de IPPC-
richtlijn is jurisprudentie verschenen, alhoewel verwacht (of
gehoopt) kan worden dat deze lijn zich niet zal voortzetten
in latere jurisprudentie. In ABRvS 24 maart 2004, M en R
2004, nr. 67, nt HvR, inzake NUON Power Buggenum BV,
stelt de Afdeling dat een IPPC-vergunningplichtige instal-
latie niet meer onder de reikwijdte van richtlijn 76/464 valt.
De Afdeling komt vervolgens tot de conclusie dat dan ook
geen Wvo-vergunning meer vereist is. Gezien de wijze waar-
op de IPPC-richtlijn in het Nederlandse recht is geïmple-
menteerd, lijkt dit een vergissing. De Afdeling stelt dat nu
de inrichting onder de IPPC-richtlijn valt de veroorzaakte
waterverontreiniging niet meer geregeld moet worden in
een vergunning op grond van richtlijn 76/464, maar in een
(integrale) vergunning op grond van de IPPC-richtlijn.
Zoals bekend mag deze integrale IPPC-vergunning uit
meerdere besluiten bestaan.
In Nederland is er – als algemene regel waar uitzonderingen
op mogelijk zijn – voor gekozen om zowel de Wvo- als de
Wm-vergunning te laten bestaan en de integrale IPPC-
vergunning te implementeren met behulp van een afstem-
mingsconstructie tussen de Wm- en de Wvo-vergunning.
Waterverontreiniging wordt in Nederland in het algemeen
dan ook geregeld in de Wvo-vergunning (enkele wettelijke
regelingen uitgezonderd). Meer in het algemeen kan over de
relatie tussen richtlijn 76/464 en de IPPC-richtlijn het
volgende worden opgemerkt.
Richtlijn 76/464 beperkt de vergunningplicht tot lozingen
(waarbij het Hof van Justitie het begrip lozing ruim uit-
legt). De IPPC-richtlijn kent het begrip lozing niet. Het
IPPC-vergunningvereiste ziet voor wat betreft het aspect
water op waterverontreiniging in het algemeen. Gezien doel
en reikwijdte van de IPPC-richtlijn – een integrale milieu-
beoordeling en regulering voor verontreiniging vanuit grote
(en milieugevaarlijke) installaties – kan niet worden aan-
genomen dat er minder vormen van waterverontreiniging
worden gereguleerd dan onder richtlijn 76/464. Men kan er
van uit gaan dat het beschermingsniveau minstens gelijk zal
moeten zijn. Nu de IPPC-richtlijn een expliciete afstem-
mingsbepaling kent voor de relatie tot de vergunningplicht
op grond van richtlijn 76/464, moet eerder worden aan-
genomen dat de IPPC-richtlijn een regulering eist van elke
vorm van waterverontreiniging die wordt veroorzaakt door
IPPC-installaties. De uitspraak van de Afdeling roept nog
een vraag op. De Afdeling lijkt impliciet te stellen dat als
een bedrijf onder de IPPC-richtlijn valt, er geen Wvo-
vergunning noodzakelijk is. Dat lijkt een niet te verdedigen
standpunt gezien de wijze waarop Nederland de integrale
IPPC-vergunning geïmplementeerd heeft in zowel de Wm-

Doorwerking van het EG-recht, in het bijzonder in het waterbeheer

512005-2



als de Wvo-vergunning. Los van de vraag of het wenselijk is
dat de Afdeling deze implementatie zonder enige motivering
van tafel schuift, lijkt het een zorgelijke zaak dat alle IPPC-
installaties in Nederland zich nu niets meer aan hoeven te
trekken van een eventuele Wvo-vergunningplicht en daar-
mee van de voorschriften die aan wel verleende Wvo-
vergunningen zijn verbonden.

2.4. Overige ingebrekestellingen

Ten slotte zij vermeld dat Nederland eveneens in gebreke is
gesteld voor het niet volledig en correct omzetten van de
IPPC-richtlijn. De Commissie daagt Nederland – blijkens
een persbericht van 13 januari 2005 – nu formeel voor het
Hof van Justitie wegens het te laat correct implementeren
van de IPPC-richtlijn. Inmiddels is wel een wetsvoorstel tot
wijziging van de Wm en de Wvo naar de Tweede Kamer
gestuurd (Kamerstukken II 2003-2004, 29 711, nrs. 1-3),
waarin deze wetten worden aangepast aan de IPPC-richtlijn
en waarin tevens regels zijn opgenomen voor vergunning op
hoofdzaken/vergunning op maat. In het wetsvoorstel wordt
het toetsingskader van artikel 8.11, derde lid, Wm (en diverse
andere bepalingen) letterlijk en expliciet aangepast aan de
richtlijn. Zie over de wijziging van de Wm in verband met
een correcte implementatie van de IPPC-richtlijn:
R.A.J. van Gestel, Europeanisering en flexibilisering van de
Wet milieubeheervergunning, Twee geloven op een kussen…,
M en R 2004, p. 598-607.
Ook is Nederland in gebreke gesteld voor het niet tijdig
implementeren van de Kaderrichtlijn water. Hierop en op
actuele ontwikkelingen rond de Kaderrichtlijn water wordt
in paragraaf 5 uitvoeriger ingegaan.

2.5. Hoe moet dit verder?

Het voorgaande roept de vraag op of Nederland niet meer
structurele maatregelen moet nemen om de omzetting van
(milieu)richtlijnen te verbeteren. Zie over deze vraag de
bijdrage van J.M. Verschuuren ‘Implementatie milieuricht-
lijnen: Nederland raakt achterop’, NTER 2004/12, p. 348-351.
Als oplossing voor het omzettingstekort bepleit hij drie
maatregelen. In de eerste plaats bepleit hij een grotere rol
van het parlement bij de totstandkoming van richtlijnen,
zodat dit enerzijds beter is voorbereid op een nieuwe richt-
lijn en anderzijds wellicht nog hierop invloed kan uitoefe-
nen. In de tweede plaats zou er op ambtelijk niveau in de
aanloop naar een richtlijnvoorstel een goede dialoog
moeten worden gevoerd met de Europese Commissie, andere
lidstaten en belangenorganisaties, waarbij coalities met
gelijkgestemden worden gesmeed. Aldus kan worden bereikt
dat de richtlijn een voor Nederland wenselijke inhoud
krijgt. Ten slotte moet er, volgens hem, een mentaliteits-
verandering plaatsvinden: als Nederland in de onder-
handelingen niet zijn zin krijgt, moet men niet blijven
doormodderen met eigen wettelijke systemen, maar het
verlies nemen en de richtlijn loyaal implementeren. Met
name dit laatste advies had het drama rond de Nitraatricht-
lijn kunnen voorkomen. Hopelijk wordt dit advies bij de
omzetting van de Kaderrichtlijn water en de in paragraaf

vier te bespreken nieuwe Grondwaterrichtlijn en Zwem-
waterrichtlijn wel ter harte genomen.

3. Richtlijnconforme interpretatie

3.1. De zaak Pfeiffer

Van principiële betekenis voor de mogelijkheden van het
instrument van richtlijnconforme interpretatie is het arrest
van het Hof van 5 oktober 2004, in de gevoegde zaken 
C-397/01 tot en met C-403/01, Pfeiffer e.a., AB 2005/16,
nt RW; SEW 2005/2, nt Prechal. De zaak heeft weliswaar
betrekking op de Arbeidstijdenrichtlijn 93/104, maar is in
algemene zin van belang voor het vraagstuk van de
horizontale effecten van richtlijnen en derhalve ook voor de
civielrechtelijke handhaving van milieurichtlijnen.
Zoals bekend – en ook in het arrest wordt bevestigd –
hebben niet (correct) omgezette richtlijnenbepalingen geen
horizontale rechtstreekse werking (tussen particulieren).
Een richtlijnverplichting kan, ook al is zij voldoende nauw-
keurig en onvoorwaardelijk, derhalve niet in een civiele
procedure door de ene particulier tegen een andere parti-
culier worden ingeroepen. Een kwestie waarover het Hof tot
nu toe minder duidelijk was, is of deze beperking ook zou
gelden voor de richtlijnconforme uitleg. In zaken als
Marleasing, zaak C-106/89, Jur. 1990, p. I-4135, en Dekker,
zaak C-177/88, Jur. 1990, p. I-3941, beantwoordde het Hof
deze vraag impliciet ontkennend en had het geen problemen
met de conforme uitleg van richtlijnen in horizontale 
(privaatrechtelijke) verhoudingen. In de zaak Arcaro, zaak
C-168/95, Jur. 1996, p. I-4705, stelde het echter in algemene
zin dat conforme uitleg niet mogelijk is, indien deze uitleg
ertoe zou leiden dat (indirect) verplichtingen uit een richt-
lijn als zodanig aan een particulier worden opgelegd. Dit
standpunt zag men ook terug een arrest van de Hoge Raad
van 25 oktober 1996, in de zaak Pink Floyd, NJ 1997/649,
nt DWPV. Zie over deze kwestie, J.M. Prinssen, Doorwerking
van Europees recht, De verhouding tussen directe werking,
conforme interpretatie en overheidsaansprakelijkheid,
Europese monografieën nr. 73, Kluwer: Deventer 2004,
p. 169-174, alsmede M.H. Wissink, Richtlijnconforme
interpretatie van burgerlijk recht, Recht en Praktijk nr. 115,
Kluwer: Deventer, p. 215-223.
In de zaak Pfeiffer maakt het Hof duidelijk dat het instrument
van conforme uitleg niet wordt beperkt door het verbod van
horizontale werking van richtlijnen en dat Arcaro niet de
ruime strekking heeft die daarin gelezen zou kunnen worden.
Integendeel, conforme uitleg biedt juist de mogelijkheid om
het verbod van horizontale werking te ‘omzeilen’. Of zoals
het Hof het in Pfeiffer stelt: nu de ‘duidelijk, nauwkeurig
omschreven en onvoorwaardelijke’ (rechtstreeks werkende)
bepaling van richtlijn 93/104 omtrent de maximale
wekelijkse arbeidstijd wegens het verbod van horizontale
werking ‘niet als zodanig kan worden toegepast in gedingen
tussen uitsluitend particulieren’, (...) ‘vereist het beginsel
van richtlijnconforme uitleg, dat de verwijzende rechter
binnen zijn bevoegdheid al het mogelijke doet ten einde
overschrijding van de bij deze richtlijn vastgestelde maxi-
male wekelijkse arbeidstijd te voorkomen’. Met deze
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principiële stellingname ruimt het Hof een mogelijk
obstakel voor de civiele handhaving van milieurichtlijnen
uit de weg. Een particulier of milieugroep kan in een civiele
procedure tegen een vervuiler – via de conforme uitleg van
het nationale recht – wel degelijk beroep doen op een niet
(correct) omgezette richtlijn, ook al betekent dat dat aan
die vervuiler indirect verplichtingen uit die richtlijn worden
tegengeworpen.
Wat betreft de toepassing van conforme uitleg bevestigt het
Hof in Pfeiffer het reeds in Marleasing ingenomen stand-
punt, dat de plicht tot richtlijnconforme uitleg niet alleen
geldt voor de specifieke omzettingswetgeving, maar voor
het gehele nationale recht. Nieuw is dat het Hof een algemene
aanwijzing geeft over de wijze waarop conforme uitleg moet
plaatsvinden. Daarbij wordt aangesloten bij de in het
nationaal recht erkende uitleggingsmethoden. Voorzover dit
recht het ‘mogelijk maakt om een bepaling van de nationale
rechtsorde aldus uit te leggen dat een conflict met een andere
bepaling van nationaal recht wordt vermeden of om met dit
doel de strekking van die bepaling te beperken door haar
slechts toe te passen voorzover zij met die andere bepaling
verenigbaar is, is de (nationale) rechter verplicht dezelfde
methode te gebruiken om het door de richtlijn beoogde
resultaat te bereiken’. Met deze overweging maakt het Hof
duidelijk dat de nationale rechter alle interpretatie-
methoden die het nationale recht kent om conflicten tussen
bepalingen van nationaal recht te voorkomen, verplicht
moet toepassen om een richtlijnconform resultaat te
bereiken.
Pfeiffer betekent overigens niet dat het instrument van
conforme uitleg aan geen enkele beperking onderworpen is.
De toepassing van het instrument wordt in de eerste plaats
begrensd door het beginsel van rechtszekerheid. Dit beginsel
leidt ertoe dat het instrument niet mag worden toegepast
om strafrechtelijke aansprakelijkheid te vestigen of ver-
zwaren (zaak 80/86, Kolpinghuis, Jur. 1987, p. 3969) en staat
waarschijnlijk ook in de weg aan conforme uitleg contra
legem (in strijd met het nationale recht). In de tweede plaats
vloeien beperking van dit instrument voort uit de staats-
rechtelijke positie van de rechter: naarmate de verschillen
tussen het nationale en EG-recht groter zijn en van de
rechter meer ‘wetgevende’ activiteiten worden verwacht om
deze verschillen met behulp van conforme uitleg te ‘over-
bruggen’, is toepassing van dit instrument minder aan-
gewezen. Vergelijk J.H. Jans, R. de Lange, S. Prechal en
R.J.G.M. Widdershoven, Inleiding tot het Europees bestuurs-
recht, Ars Aequi Libri: Nijmegen 2002, p. 142-145.

3.2. De Afdeling bestuursrechtspraak en richtlijn-
conforme uitleg

Zoals in TMA 2004-1, p. 23, al is vermeld, heeft de ABRvS
een principiële voorkeur voor richtlijnconforme uitleg
boven het instrument van de rechtstreekse werking. Dit
bleek uit de toen vermelde uitspraak van 31 maart 2000, AB
2000/302, nt ChB, waarin zij de Natuurbeschermingswet
Habitatrichtlijnconform interpreteerde. Zie voor andere
zaken waarin de Afdeling overgaat tot Habitatrichtlijn-
conforme uitleg, de kroniek van A.A. Freriks, TMA 2004-6.

Inmiddels past de Afdeling ook bij andere niet (correct)
omgezette milieurichtlijnen het instrument van de conforme
uitleg steeds vaker toe.
Een belangrijk voorbeeld biedt een uitspraak van 7 april
2004, AB 2004/460, nt MPJ, JB 2004/187, nt MP (zie ook
ABRvS 10 november 2004, AB 2005/40, m.nt JV), waarin de
Afdeling stelt dat artikel 8.11, derde lid, Wm (en het daarin
voorgeschreven alara-beginsel) ruimte biedt voor het
verlenen van een vergunning conform het in artikel 9,
vierde lid, IPPC-richtlijn voorgeschreven beginsel van de
best beschikbare technieken (het bat-beginsel). Nu het
bestuur de aanvraag niet heeft getoetst aan deze ‘nieuwe’,
richtlijnconforme inhoud van artikel 8.11, derde lid, Wm, is
deze bepaling geschonden en wordt de vergunning
vernietigd. Met deze uitspraak komt de Afdeling terug op
eerdere uitspraken van 13 november 2003, AB 2003, 26 en
27, nt MPJ, waarin zij de IPPC-richtlijnconforme uitleg van
artikel 8.11, derde lid, Wm, nog niet mogelijk achtte en het
instrument van rechtstreekse werking toepaste.
Overigens betekent het feit dat de Afdeling artikel 8.11,
derde lid, Wm thans IPPC- richtlijnconform toepast, niet
dat deze richtlijn correct is omgezet. Volgens het Hof – zie
bijvoorbeeld zaak C-144/99, AB 2001/314, nt FHvdB –
verschaft richtlijnconforme uitleg de burger namelijk niet
de helderheid en nauwkeurigheid die met het oog op de
rechtszekerheid noodzakelijk is. Daarom is het goed dat de
regering , zoals al aangegeven in paragraaf 2.4, een wets-
voorstel heeft ingediend om de IPPC-richtlijn alsnog nauw-
keurig om te zetten in de Wm en de Wvo (Kamerstukken II
2003-2004, 29 711, nrs. 1-2).
Een tweede opmerkelijk voorbeeld van richtlijnconforme
uitleg door de Afdeling biedt een uitspraak van 28 juli 2004,
AB 2005, 8, nt FM, JB 2004/338, nt MP, M en R 2004/10, nr.
104, nt Jans, waarin zij artikel 26 Wet milieugevaarlijke
stoffen en artikel 23 Besluit GGO, interpreteert conform
Richtlijn 2001/18, inzake de doelbewuste introductie van
genetisch gemodificeerde organismen in het milieu. Aldus
wordt het voorzorgsbeginsel en de plicht tot individuele
risicobeoordeling overeenkomstig de criteria van bijlage II
van de richtlijn ‘ingelezen’ in het nationale recht. Met Jans
in zijn hiervoor genoemde noot in M en R kan worden vast-
gesteld, dat de in par. 3.1 genoemde grens van conforme
uitleg, dat de rechter daarbij niet te zeer als wetgever-plaats-
vervanger mag optreden, in deze uitspraak wordt genaderd.

4. Rechten van particulieren

4.1. Aansprakelijkheid voor schending van EG-recht

Het Hof geeft en neemt. Terwijl in Pfeiffer een mogelijk
obstakel voor de civiele handhaving van het milieurecht uit
de weg wordt opgeruimd, zou de uitspraak van het Hof van
12 oktober in de zaak Peter Paul, zaak C-222/02, AB 2005/17,
nt RW, juist een nare beperking kunnen betekenen.
Zoals vermeld in TMA 2004-1, p. 24-25, zijn de lidstaten op
grond van het EG-recht aansprakelijk voor de schade die
particulieren lijden als gevolg van alle schendingen door
(een orgaan van) de lidstaat, indien is voldaan aan drie
voorwaarden: het geschonden EG-recht strekt ertoe rechten
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toe te kennen aan particulieren, de schending moet
voldoende gekwalificeerd zijn; er dient een direct causaal
verband te zijn tussen de schending en de schade. Tot nu toe
werd in de literatuur vrij algemeen aangenomen, dat de
eerste voorwaarde (‘het toekennen van rechten’) niet snel
een serieuze belemmering zou zijn voor een succesvolle
aansprakelijkheidsactie. In elk geval zou deze voorwaarde
geen strikte Schutznorm betekenen. Vergelijk bijvoorbeeld
J.M. Prinssen 2004, p. 90, en J.H. Jans e.a. 2002, p. 384-385,
alsmede Pal Wenneras, State Liability for decisions of courts
of last instance in environmental cases, Journal of Environ-
mental Law, Vol. 16, nr. 3, 2004, p. 329-340.
De zaak Peter Paul maakt duidelijk dat de literatuur in elk
geval wat optimistisch is geweest, en dat niet elke richtlijn
die de bescherming van bepaalde groepen burgers beoogt,
ertoe strekt hen rechten toe te kennen die in een aansprake-
lijkheidsprocedure geldend kunnen worden gemaakt. In de
zaak maakt het Hof dit duidelijk voor de richtlijnen inzake
het toezicht op het kredietwezen (die mede als doelstelling
hebben de bescherming van deposanten). Deze richtlijnen
verlenen volgens het Hof geen rechten aan deposanten op
grond waarvan de staat ingevolge het EG-recht aansprake-
lijk zou moeten kunnen worden gesteld voor schade als
gevolg van gebrekkig toezicht door de nationale toezicht-
houder. Evenmin staan deze richtlijnen in de weg aan een
nationale regeling volgens welke de taken van de toezicht-
houder op kredietinstellingen in het algemeen belang
worden vervuld, hetgeen naar nationaal recht aansprakelijk-
heid uitsluit. Het Hof motiveert zijn oordeel met diverse
argumenten, onder meer: de richtlijnen bevatten geen uit-
drukkelijke bepaling waarin deposanten aansprakelijkheids-
rechten worden verleend; coördinatie van de nationale
voorschriften inzake aansprakelijkheid in geval van gebrek-
kig toezicht is niet noodzakelijk voor de in deze richtlijnen
voorgeschreven harmonisatie; en de complexiteit van het
bankentoezicht in het kader waarvan zeer verschillende
belangen, moeten worden beschermd. Het gevolg van het
arrest is dat de deposanten de schade die zij hebben geleden
door het gebrekkige (en met het EG-recht strijdige) toezicht
door de nationale toezichthouder, niet kunnen verhalen op
de overheid.
Peter Paul vertoont nogal wat gelijkenis met het recente
arrest van de Hoge Raad van 7 mei 2004, Duwbak Linda,
RvdW 2004, 67. In dit arrest stelt de Hoge Raad, kort en
goed, dat diverse regelingen inzake de veiligheidskeuring
van schepen, beogen de veiligheid van het scheepvaart-
verkeer in algemene zin te bevorderen en niet strekken ter
bescherming van het individuele vermogensbelang van
derden, die schade lijden doordat een onvoldoende zorg-
vuldig gekeurd schip een ongeval veroorzaakt. Omdat
daarom niet is voldaan aan het relativiteitsvereiste van
artikel 6:163 BW, kon de schadevordering van zo’n derde
worden afgewezen.
Nu maakt een vallend blad nog geen herfst en moet men
natuurlijk oppassen om te verregaande conclusies te trekken
uit twee arresten. Het oordeel van het Hof is toegespitst op
de financiële-toezichtsrichtlijnen en kan niet zonder meer
worden doorgetrokken naar andere terreinen waarop de
overheid (in het algemeen belang) toezicht houdt, en ook

over de strekking van Duwbak Linda kan nog het nodige
worden gezegd. Niettemin lijkt het ons verstandig dat
milieugroepen deze jurisprudentielijn kritisch volgen,
omdat het verder doortrekken hiervan goed zou passen bij
de vooral in de politiek vaker gehoorde oproep om paal en
perk te stellen aan steeds verder uitdijende overheids-
aansprakelijkheid, en deze lijn bovendien goed aansluit bij
pleidooien in met name de Duitse literatuur om in aan-
sprakelijkheidszaken een strikte Schutznorm te hanteren.
Vergelijk recentelijk T. Eilmansberger, The relationship
between rights and remedies in EC law: in search of the
missing link, CMLRev. 2004, p. 1199-1246.
Bezien tegen deze achtergrond zouden beide arresten
uiteindelijk ook wel eens een belemmering kunnen gaan
vormen voor succesvolle aansprakelijkheidsacties wegens
schending van (al dan niet in het EG-recht gefundeerde)
milieuregels. Ook deze regels worden immers gesteld in het
algemeen (milieu)belang en ook hiervan kan men beweren
dat zij niet met zoveel woorden aansprakelijkheidsrechten
toekennen (vergelijk Peter Paul), casu quo niet beogen een
individueel vermogensbelang van een particulier of milieu-
groep te beschermen (vergelijk Duwbak Linda). Dat veel
EG-milieurichtlijnen strekken ter bescherming van de
gezondheid van de mens, betekent – gelet op Peter Paul
waarin de financiële-toezichtsrichtlijnen ook de bescher-
ming van deposanten als doelstelling hebben – voorts niet
dat daarmee ook aansprakelijkheidsrechten worden verleend.
Gelet op deze parallellen is in elk geval het gevaar aanwezig
dat bijvoorbeeld de vuurwerkslachtoffers van Enschede in
hun aansprakelijkheidszaak tegen de overheid ook in hoger
beroep achter het net zullen vissen, omdat de overtreden
milieuregels niet beogen hen rechten toe te kennen, casu
quo hun individuele vermogensbelangen te beschermen.
Milieugroepen zullen zich inhoudelijk hierop moeten voor-
bereiden, zodat zij tezijnertijd argumenten hebben om een
dergelijke ontwikkeling te voorkomen .

4.2. Schutznorm en bestuursrechtelijke rechtsbescherming

Dat het Hof wellicht een striktere Schutznorm gaat hanteren
in aansprakelijkheidszaken, wil niet zeggen dat dit ook het
geval is in andere procedures, bijvoorbeeld in de bestuurs-
rechtelijke rechtsbescherming. Zoals recentelijk bevestigd in
een uitspraak van 13 januari 2005, zaak C-174/02, Streek-
gewest Westelijk Noord-Brabant, mogen nationale voor-
schriften inzake procesbevoegdheid en procesbelang volgens
het Hof niet afdoen aan een doeltreffende rechterlijke
bescherming bij de uitoefening van de door de communau-
taire rechtsorde toegekende rechten. In onder meer de wel-
bekende zaak 361/88, Commissie tegen Duitsland, Jur. 1991,
p. I-2567, heeft het Hof uit de ruime doelstelling van een
richtlijn inzake de milieukwaliteit van lucht, die onder meer
strekt tot bescherming van de gezondheid van de mens,
afgeleid dat deze richtlijn aan een grote groep particulieren
rechten toekent. De naleving hiervan zou door hen bij de
nationale rechter afgedwongen moeten kunnen worden,
hetgeen betekent dat het nationale recht een ruime toegang
tot de rechter moet garanderen. Zie in deze zin reeds Jans
e.a. 2002, p. 342, en J.C.A. de Poorter, B.W.N. de Waard,
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A.T. Marseille, I. Zomer, Herijking van het belanghebbende-
begrip, Den Haag: BJu 2004, p. 91-93.
De vraag die nog wel boven de markt hangt, is of het EG-
recht ook toegang tot de nationale rechter garandeert voor
milieurichtlijnen, die geen rechten aan particulieren toe-
kennen, zoals de Habitatrichtlijn. Een antwoord op deze
vraag wordt volgens Backes gegeven in de zaak C-127/02,
AB 2004/365 (Kokkelvissers), waarin het Hof stelt dat
‘betroffen personen’ zich moeten kunnen beroepen op
artikel 6, derde lid, Habitatrichtlijn, en de nationale rechter-
lijke instanties daarop acht mogen slaan ten einde na te
gaan of de nationale instanties de rechtstreeks werkende
grenzen van die bepaling niet hebben overschreden. Volgens
Backes kan hieruit worden afgeleid dat particulieren ten
einde beroep te kunnen doen op de richtlijn toegang moeten
hebben tot de rechter en dat de introductie van een Schutz-
norm of relativiteitsvereiste als toegangspoort voor de
rechtsbescherming moeilijk of niet met het EG-recht valt te
verenigen.
Wij hebben over deze uitleg vooralsnog enige twijfel omdat
het Hof niet expliciet ingaat op de kwestie welke particu-
lieren toegang moeten hebben tot de rechter, aangezien de
ABRvS ter zake geen prejudiciële vragen heeft gesteld. Het
beroep van de betrokken appellanten was naar Nederlands
recht immers ontvankelijk. Bovendien is het begrip
‘betroffen personen’ wel erg weinig specifiek. Wat wel
duidelijk is, is dat, indien particulieren naar nationaal recht
toegang hebben tot de rechter, zij zich moeten kunnen
beroepen op artikel 6, derde lid, Habitatrichtlijn, ook al
kent deze bepaling EG-rechtelijk geen rechten toe. Voor een
definitieve beantwoording van de hiervoor opgeworpen
vraag moet ons inziens nieuwe rechtspraak van het Hof
worden afgewacht. Zie in deze zin R.J.G.M. Widdershoven,
Rechtsbescherming in het milieurecht in Europees perspec-
tief, M en R 2004/9, p. 530-540, in het bijzonder p. 535-536.
Zie in algemene zin over de contextgebonden uitleg van het
begrip ‘rechten van particulieren’, de binnenkort te
verschijnen tweede druk van S. Prechal, Directives in
European Community Law, Oxford Community Law Series:
Oxford 2005.
Overigens sluit artikel 5 van het voorstel voor de Aarhus-
richtlijn betreffende de toegang tot de rechter inzake
milieuaangelegenheden – door de Commissie vastgesteld op
24 oktober 2003, COM(2003)624 def.; op 31 maart 2004 in
eerste lezing vastgesteld door het Europees Parlement – de
introductie van een Schutznorm- of relativiteitsvereiste als
voorwaarde voor ontvankelijkheid van een beroep van
‘erkende’ milieugroepen wel met zoveel woorden uit. Zie
voor deze consequenties van het voorstel, het hiervoor al
genoemde artikel van Widdershoven. Vergelijk voor andere
Europese invloeden op de nationale rechtsbescherming in
milieuzaken, L. Smorenberg & R. Uylenberg, De Afdeling
bestuursrechtspraak als milieurechter, M en R 2004/9,
p. 541-556, alsmede E.M. Vogelezang- Stoute, Het College
van Beroep voor het bedrijfsleven als milieurechter op het
gebied van de Bestrijdingsmiddelenwet, M en R 2004/9,
p. 548-556.

5. Actuele ontwikkelingen op het terrein van de

doorwerking van het EG-recht in het waterbeheer

5.1. De Kaderrichtlijn water

De implementatie van de Kaderrichtlijn water blijft Europa-
breed het belangrijkste item binnen het Europese water-
recht. Op 22 december 2003 had het eerste deel van de
richtlijn in het nationale recht van de Lidstaten geïmple-
menteerd moeten zijn. Dat is in meerdere landen – waar-
onder Nederland – nog niet geval. Na het onderzoek door
Alterra (zie onze vorige kroniek) naar de consequenties van
de Kaderrichtlijn water voor de Nederlandse landbouw,
waarbij in het uitgewerkte worst – case scenario een derde
van de Nederlandse landbouwgrond uit productie genomen
zou moeten worden om aan de strenge milieudoelstellingen
te kunnen voldoen, weigerde de Tweede Kamer het imple-
mentatiewetsvoorstel (Kamerstukken II, 2002-2003, 28 808,
Wijziging van de Wet op de waterhuishouding en de Wet
milieubeheer ten behoeve van de implementatie van richt-
lijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad
van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling
van een kader voor communautaire maatregelen betreffende
het waterbeleid (PbEG L 327) (Implementatiewet EG-
kaderrichtlijn water) verder te behandelen. De Tweede
Kamer wilde eerst volledige duidelijkheid over de ambities
die Nederland heeft met betrekking tot de Kaderrichtlijn
water. Daarop werd door de staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat de zogenaamde ‘ambitienota’ aan de Kamer aan-
geboden (Pragmatische Implementatie Europese Kader-
richtlijn Water in Nederland; van beelden naar betekenis,
Kamerstukken II, 2003-2004, 28 808, nr. 12).
Na het ontvangen van deze ambitienotitie is het wetsvoor-
stel zonder verdere inhoudelijke behandeling goedgekeurd
en ligt het nu bij de Eerste Kamer.
Dat de implementatie eveneens leeft in andere landen blijkt
uit het themanummer van het Journal for European Environ-
mental & Planning Law (JEEPL, 2004/3), dat grotendeels
gewijd is aan de implementatie van Kaderrichtlijn water in
diverse lidstaten (Daniel Lawrence: Verenigd Koninkrijk;
Éric Muller: Frankrijk; Jerzy Rotko: Polen; Herwig Unner-
stall en Wolfgang Köck: Duitsland; Marleen van Rijswick:
Nederland). Verder kent het nummer nog een algemene
inleiding: Helmut Bloch: European Water Policy and the
Water Framework Directive: an Overview en een bijdrage
over de methodologie voor het selecteren van kosteneffec-
tieve maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn water
van de hand van Nicole Kranz, Benjamin Görlach en
Eduard Interwies.

5.2. Financiering waterbeheer en de Kaderrichtlijn water

Wanneer het bestaande Nederlandse financieringsstelsel van
het waterbeheer wordt afgezet tegen het op grond van de
Kaderrichtlijn geldende beginsel van de kostenterugwinning
voor waterdiensten, stelt de Memorie van Toelichting vast
dat de betreffende waterdiensten reeds in belangrijke mate
via specifieke belastingen en prijzen voor ‘gebruikers’ worden
gefinancierd: enerzijds is daarbij sprake van de beoogde

Doorwerking van het EG-recht, in het bijzonder in het waterbeheer

552005-2



adequate prikkels, kostenterugwinning en het beginsel ‘de
vervuiler betaalt’, anderzijds worden de lasten (nu zo’n 4
miljard euro per jaar) met name gedragen door de huis-
houdens, bedrijven en landbouw. In die zin ziet de wetgever
geen aanleiding om het bestaande financieringsstelsel
ingrijpend te wijzigen.
Dit alles neemt niet weg dat er wel belangrijke voorstellen
worden gedaan om het financieringsstelsel te wijzigen; niet
vanwege de Kaderrichtlijn, maar vanwege de ingewikkeld-
heid van het huidige stelsel en de grote wateropgaven waar
ook Nederland in de komende decennia voor staat. In dit
kader kan gewezen worden op het ‘Interdepartementaal
beleidsonderzoek: bekostiging van het regionale water-
beheer’ (Kamerstukken II , 2003-2004, 29 428, nr. 1). Zie
hierover H.J.M. Havekes, Het Kabinetsstandpunt IBO
bekostiging regionaal waterbeheer (TO 2004, p.54-60) en
van dezelfde auteur: Uitkomst algemeen overleg IBO
bekostiging regionaal waterbeheer (TO 2004, p. 140-142).
Tijdens het algemeen overleg werd voorgesteld een zoge-
naamd verbreed rioolrecht voor gemeenten in te voeren. Dit
verbrede rioolrecht wordt noodzakelijk geacht om gemeen-
ten een adequaat financieringsinstrument te geven om hun
‘gemeentelijke wateropgaven’ naar behoren uit te kunnen
voeren. Met een verbrede gemeentelijke watertaak wordt
gedoeld op het afkoppelen van hemelwater (waardoor het
niet meer op de riolering wordt geloosd, zie de Beleidsbrief
regenwater, Kamerstukken II , 2003-2004, 28 966, nr. 2) en
de voorgestelde zorgplicht voor gemeenten voor het stede-
lijk grondwaterbeheer. Deze zorgplicht komt eveneens aan
de orde in het advies van de Commissie Integraal water-
beheer: Samen leven met grondwater, visie op het voorkomen
en oplossen van stedelijke grondwaterproblemen (februari
2004) en het advies ‘Zicht op grondwater, Een juridisch
perspectief op grondwaterbeheer in bebouwd gebied’
(augustus 2004) van de Commissie van Advies inzake de
waterstaatswetgeving. Zie over deze zorgplichten M. Dekker
en G. van Dijk, Waterige zorgplichten (oftewel als de hemel
valt zien we allemaal blauw), in: Uit de openbare dienst,
Juridische schetsen op V en W terrein, Ministerie van Verkeer
en Waterstaat, Den Haag 2004). Zie meer in het algemeen
over stedelijk waterbeheer: G.R.M. van Dijk, Indirecte
lozingen en stedelijk waterbeheer, TO 2004, p. 16-22;
H.F.M.W. van Rijswick, Ruimte voor water, ook in de stad,
TO 2003, p. 74-81; K. Krijt, Stedelijk afvalwater, TO 2003,
p. 82-90; P. de Putter, De tien geboden voor een stedelijk
grondwaterbeheer, TO 2003, p. 91-99.

5.3. EKW-Rapportages

In december 2004 zijn de, op grond van artikel 5 van de
Kaderrichtlijn verplichte, rapportages aangeboden aan de
Commissie. De rapportages dienen om de Commissie
inzicht te geven in de vraag of de doelstellingen van de
Kaderrichtlijn water – het bereiken van de goede toestand –
in 2015 kunnen worden bereikt. Naast een beschrijving van
de huidige toestand (‘analyse van kenmerken van een
stroomgebieddistrict’) dient een beoordeling van de
effecten van menselijke activiteiten op de toestand van het
oppervlaktewater en op het grondwater alsmede een econo-

mische analyse van het watergebruik te worden uitgevoerd.
In de rapportage wordt ook de status van de Nederlandse
wateren aangegeven, hetgeen betekent dat moet worden
aangegeven welke wateren als ‘natuurlijk’ en welke wateren
als ‘sterk veranderd’ of ‘kunstmatig’ zijn aangewezen. Deze
aanwijzing is van wezenlijk belang voor de doelstellingen
die moeten worden bereikt. Zie voor de rapportages
www.kaderrichtlijnwater.nl.

5.4. Relatie tussen de Europese Kaderrichtlijn water

en internationale verdragen 

Op 22 november heeft de Commissie van Advies inzake de
waterstaatswetgeving het advies ‘Samenwerking over grenzen;
Relatie tussen de Europese Kaderrichtlijn water en internatio-
nale verdragen’ aangeboden aan de Minister van Verkeer en
Waterstaat. Bij brief van 20 december 2004 (Kamerstukken
II ,28 808, nr. 23, Implementatiewet EG-kaderrichtlijn
water) heeft de minister haar inhoudelijke reactie op het
advies aan de Tweede Kamer gegeven.

5.5. Integratie van waterwetgeving

Bij brief van 6 juli 2004 heeft de staatssecretaris van Verkeer
en Waterstaat de Tweede Kamer geïnformeerd over haar
voornemen de nu sterk verbrokkelde en sectorale water-
staatswetgeving te integreren (Kamerstukken II , 2003-2004,
29 694, nr. 1). Hiertoe is een zogenaamde Hoofdlijnen-
notitie Integratie Waterwetgeving opgesteld. Er is een aantal
redenen voor de wens tot integratie van de waterstaatswet-
geving. In de eerste plaats kan gewezen worden op het feit
dat in het Hoofdlijnenakkoord ‘Meedoen, meer werk,
minder regels’ van het kabinet gekozen wordt voor een
vermindering van de regeldruk. In dit kader dient eveneens
rekening gehouden te worden met de ontwikkelingen die
betrekking hebben op een herziening van de bekostiging
van het regionale waterbeheer. De wens de relatie tussen
burger en overheid te herzien, alsmede de relatie tussen de
verschillende overheden die met de waterstaatszorg zijn
belast, is eveneens aanleiding tot een herziening van de
waterstaatswetgeving. Daarbij wordt beoogd de verant-
woordelijkheden tussen burgers en overheid en de tussen
overheden onderling te verduidelijken en te moderniseren
(onder meer ten aanzien van zorgplichten, verantwoorde-
lijkheden en toezichtsverhoudingen).
Een belangrijke inhoudelijke reden om tot een herziening
van de wetgeving te komen is de beleidsmatige verandering
van sectoraal objectgericht beheer van waterstaatswerken
tot een meer functiegericht integraal watersysteembeheer.
Deze verandering heeft zich de afgelopen 3 decennia voor-
gedaan, waarbij geconstateerd moet worden dat de wetgeving
niet langer is toegespitst op deze beleids- en beheersmatige
ontwikkelingen. Dat klemt des te meer nu op grond van
Europese regelgeving, in het bijzonder de Kaderrichtlijn
water, eveneens is gekozen voor een integraal beheer van
watersystemen en stroomgebieden, waarbij zowel kwaliteits-
als kwantiteitsaspecten een rol spelen. In dit verband dient
ook al rekening gehouden te worden met initiatieven op
Europees niveau inzake het overstromingsrisicobeheer
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(Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en
het Comité van de regio’s, COM (2004) 472), waar hierna
nog verder op wordt ingegaan.
Het bereiken van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn
water zal meer wetgeving vragen dan de Implementatiewet
kaderrichtlijn water (Kamerstukken II, 2002-2003, 28 808,
nrs. 1-3.) In de Hoofdlijnennotitie Integratie Water-
wetgeving wordt hier reeds de nodige onderbouwing voor
gegeven (Zie onder meer de verwijzingen in de hoofdlijnen-
notitie naar literatuur en adviezen van de Raad voor het
Openbaar Bestuur: Water in orde en de Commissie van
Advies inzake de waterstaatswetgeving: Die op water is moet
varen…Naar integratie van waterwetgeving). In de Hoofd-
lijnennotitie wordt voorgesteld een Integrale Waterwet te
maken die ziet op het watersysteembeheer in brede zin,
waarbij eveneens de infrastructuur die bij het watersysteem
behoort in de integrale wet worden geregeld.
Een en ander betekent dat de integratie van de water-
wetgeving een veelomvattend project is, dat tegelijkertijd in
zeer korte termijn afgerond dient te worden.
De Integrale Waterwet beoogt een veelheid aan wettelijke
regelingen op het terrein van het (primair) natte water-
staatsrecht te integreren. Daartoe wordt aangesloten bij het
concept van watersysteembeheer.
De Integrale Waterwet beoogt een samenvoeging en
integratie van de volgende wetten: Wet op de waterhuis-
houding, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Wet
verontreiniging zeewater, Grondwaterwet, Wet Droog-
makerijen en indijkingen, Wet op de Waterkering, Wet
beheer rijkswaterstaatswerken en de Waterstaatswet 1900.
Nader onderzocht moet worden in hoeverre delen van de
Wet bodembescherming (waterbodems) en de Ontgron-
dingenwet in de wet kunnen worden opgenomen, voorzover
zij betrekking hebben op het watersysteembeheer.
Het doel en daarmee de reikwijdte van de wet zal in het
bijzonder zien op bescherming, verbetering en beheer van
watersystemen, zowel ten aanzien van veiligheid (met betrek-
king tot overstromingen), kwaliteit (meer in het bijzonder
de goede toestand van alle wateren), kwantiteit (peilbeheer
en waterberging) en een doelmatig en veilig gebruik van
watersystemen. Daarmee zal de reikwijdte breder zijn dan
de Kaderrichtlijn water, maar tevens beter aansluiten bij de
ontwikkelingen binnen het Nederlandse waterbeheer
(Waterbeheer 21e eeuw en het Nationaal Bestuursakkoord
Water). Ook kan op deze wijze worden geanticipeerd op
nieuwe Europese ontwikkelingen ten aanzien van veiligheid
en kwantiteitsbeheer, zoals hierboven reeds vermeld.
De Tweede Kamer blijkt zeer positief over het voornemen
een Integrale Waterwet tot stand te brengen (Kamerstukken
II , 2004-2005, 29 694, nr. 2). Zie over de Integrale waterwet
het debat tussen H.J.M. Havekes en G.Biezeveld, M en R
2003, p. 332-333 en H.J.M. Havekes, Superwaterwet, M en R
2005, p. 1.

5.6. Nieuwe Zwemwaterrichtlijn:

Op 21 oktober 2001 stemde het Europees Parlement in
Straatsburg over een voorstel voor een nieuwe richtlijn

betreffende de kwaliteit van het zwemwater (ingediend op
24 oktober 2002, COM (2002) 581). De richtlijn zal strenger
zijn dan de huidige Zwemwaterrichtlijn (76/160/EEG) en
legt meer verantwoordelijkheid bij gemeenten en water-
schappen. Inmiddels is er op 5 april 2004 een nieuw wijzi-
gingsvoorstel ingediend. (COM (2004) 245). Op 28 juni
2004 is politieke overeenstemming bereikt in de Milieuraad.

5.7. Nieuwe Grondwaterrichtlijn

Op 19 september 2003 is eveneens een voorstel voor een
richtlijn ingediend betreffende de bescherming van grond-
water tegen verontreiniging (COM (2003) 550). Dit richt-
lijnvoorstel is bedoeld als dochterrichtlijn bij de Kaderricht-
lijn water. De huidige Grondwaterrichtlijn (80/68/EEG)
wordt naar aanleiding van de inwerkingtreding van de
Kaderrichtlijn water ingetrokken (in 2013). Zie voor moge-
lijke consequenties van de nieuwe Grondwaterrichtlijn voor
de drinkwatervoorziening in Nederland: H.F.M.W. van
Rijswick; Consequences of the new Groundwater Directive
for Infiltration for the Purpose of the Drinking-Water
Supply, European Environmental Law Review December 2004,
p. 327-334. Op dit moment vinden de onderhandelingen
plaats over het Commissievoorstel, die vermoedelijk tot
aanpassingen van het oorspronkelijke voorstel zullen leiden.

5.8. Europees Hoogwaterinitiatief

Onder Nederlands voorzitterschap is in 2004 een Europees
Hoogwaterinitiatief vastgesteld. Het betreft vooralsnog geen
richtlijn, maar een mededeling van de Commissie aan de
Raad, het Europees Parlement, het Europees Economische
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s inzake
‘Overstromingsbeheer, preventie van, bescherming tegen en
verzachting van de gevolgen van overstromingen’ (COM
(2004) 472, def.). Overstromingsrisicobeheer is er op
gericht, de kans op overstromingen en/of de negatieve
gevolgen daarvan te beperken. De ervaring toont – volgens
de Commissie – aan dat de meest doeltreffende aanpak
terzake de ontwikkeling behelst van overstromingsrisico-
beheerprogramma’s, die de volgende elementen omvatten:
– Preventie: schade door overstromingen voorkomen door

te vermijden dat woonhuizen en industriële installaties
worden gebouwd in gebieden die kwetsbaar zijn voor
overstromingen of dat in de toekomst kunnen worden;
daarvoor kan worden gezorgd door toekomstige ontwik-
kelingen af te stemmen op het overstromingsrisico en
door aangepaste vormen van bodemgebruik en land-
bouw- en bosbouwpraktijken te bevorderen;

– Bescherming: door het nemen van structurele en andere
maatregelen de kans op overstromingen en/of de ernst
van de gevolgen van overstromingen op specifieke
plaatsen doen afnemen;

– Paraatheid: de bevolking informeren over het over-
stromingsrisico en over de gedragsregels die bij over-
stromingen moeten worden gevolgd;

– Noodmaatregelen: opstellen van calamiteitenplannen
voor als zich een overstroming voordoet;
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– Herstelmaatregelen en benutting van ervaringen: zo snel
mogelijk de normale situatie herstellen en zowel de
maatschappelijke als de economische gevolgen voor de
getroffen bevolking verzachten.

Het voorstel sluit nauw aan bij de Nederlandse over-
stromingsbeheer, zoals dat met name is uitgewerkt in het
Nationaal Bestuursakkoord Water van 2 juli 2003 en de in
dat kader opgestelde (deel) stroomgebiedsvisies én de
Kaderrichtlijn water, zo blijkt uit het bijbehorende EU-
actieprogramma voor overstromingsbescherming en de
bijlage met ‘Richtsnoeren voor het opstellen en gebruiken
van overstromingsrisicobeheerplannen en overstromings-
risicokaarten’. De overstromingsrisicobeheerplannen
moeten worden opgesteld op basis van de volgende
algemene beginselen:
– Grensoverschrijdende rivieren: de lidstaten moeten akkoord

gaan om samen te werken bij het opstellen en ten uitvoer
leggen van deze plannen. Voor stroomgebieden die met
nietEUlanden worden gedeeld, moet gebruik worden
gemaakt van bestaande coördinatiemechanismen of moeten
nieuwe coördinatiemechanismen worden ontwikkeld;

– Overstromingsrisicobeheerplannen: wat de rivieren
betreft, dienen deze volledig te worden geïntegreerd met
de stroomgebiedbeheerplannen en met de programma’s
van maatregelen die uit hoofde van de kaderrichtlijn
water worden genomen. De overstromingsrisicobeheer-
plannen voor kustgebieden dienen binnen dezelfde tijds-
horizon tot stand te komen;

– Langetermijnstrategie: er moet rekening worden
gehouden met de ontwikkelingen die zich naar verwachting
op langere termijn (50–100 jaar) zullen voordoen;

– Interdisciplinariteit: alle relevante aspecten van water-
beheer, ruimtelijke ordening, bodembestemming, land-
bouw, vervoer, stadsontwikkeling en natuurbehoud
moeten op alle niveaus (nationaal, regionaal en lokaal)
in aanmerking worden genomen;

– Solidariteitsbeginsel: beschermingsmaatregelen tegen
overstromingen mogen niet tot gevolg hebben dat
andere, stroomopwaarts of stroomafwaarts gelegen
regio’s/lidstaten niet meer in staat zijn het beschermings-
niveau tot stand te brengen dat bedoelde regio’s/lidstaten
zelf als gepast beschouwen. Een correcte strategie omvat
drie stappen: retentie, opslag en afvoer.

Vooralsnog is op niet op korte termijn een richtlijn inzake
hoogwaterbescherming te verwachten, gezien de eenparig-
heid van stemmen die daarvoor vereist is.
Op nationaal niveau is eveneens veel aandacht voor water-
overlast. Na het afsluiten van het Nationaal Bestuurs-
akkoord Water wordt overal gewerkt aan deelstroom-
gebiedsvisies, die zich met name richten op wateroverlast.
Te zijner tijd moeten deze deelstroomgebiedsvisies opgaan
in de (deel)stroomgebiedbeheersplannen op grond van de
Kaderrichtlijn water.
Zie over aansprakelijkheidsaspecten in het kader van water-
overlast: J.F. de Groot, Na de ramp, een beschouwing over
de toepassing van de WTS, O&A 2004, p. 141- 152.
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