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HOOFDSTUKI

InIeiding

1 De aanleiding tot deze studie

1.1 De aantasting van het milieu)

Het hoeft geen betoog dat het met de kwaliteit van het milieu slecht is
gesteld.? Milieuverontreiniging wordt met name veroorzaakt doordat slecht
afbreekbare stoffen zich innatuurlijke kringlopen en hun reservoirs ophopen.
Vele maatschappelijke activiteiten, zoals industriele processen, vervoer en
landbouw, veroorzaken milieuverontreiniging. De kern van de vervuilende
activiteiten bestaat vooral uit het emitteren van een vervuilende stof in het
water, de bodem of de lucht. Naast het uitstoten van een stof kan een
milieuaantasting geschieden door veranderingen aan te brengen in het fysieke
milieu, bijvoorbeeld door het kappen van bossen en door het aanleggen
van snelwegen.

Gezien de aandacht in de media voor de milieuverontreiniging en de directe
constatering daarvan in onze leefomgeving, moet de ernst van de situatie
weI tot in de gehele samenleving zijn doorgedrongen. Niettemin vindt
milieubederf nog steeds veelvuldig plaats. Om de milieukwaliteit te
beschermen en te verbeteren zijn derhalve gedragsveranderingen van
vervuilende burgers en hun organisaties nodig. Aan de overheid komt de

Onder milieu wordt verstaan: de fysieke, niet-levende en levende omgeving van de mens
waarmee deze in een wederkerige relatie staat. Zie: J.J. Boersema, J.W. Copius Peereboom,
W.T. de Groot (red.), Basisboek milieukunde (hoofdstuk1: H.A. UdodeHaes, Milieukunde,
begripsbepaling en afbakening), Meppel 1989, p. 18. Onder aantasting, uitputting en
verontreiniging van het milieu kunnen verschillende dingen worden verstaan. Zie: J.J.
Boersema e.a. (red.), a.w. 1989, p. 23-24. Hier za1 verder niet op worden ingegaan. De
drie begrippen zullen worden gehanteerd om verslechtering van de kwaliteit van het milieu
aan te geven.

2 Voor wat betreft Nederland kan dit worden afgeleid uit het door het Rijksinstituutvoor de
Volksgezondheiden deMilieuhygienein 1988gepubliceerde rapportenZorgen voor Morgen.
Ben nationale milieuverkenning 1985 - 2010, Alphen aan den Rijn 1988, en Nationale
milieuverkenning 2 (1990-2010), Alphen aan den Rijn 1991.
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taak toe om hiervoor een beleid te voeren. De bescherming en het behoud
van het leefmilieu is immers voorwerp van overheidszorg."

Op dit moment staat vooral ter discussie de wijze waarop de milieu-
doelstellingen door ingrijpen van de overheid zouden kunnen worden bereikt.
Overigens levert hetvaststellen van het beschermingsniveau voor het milieu
vaak reeds moeilijkheden op. Dit komt niet alleen vanwege de kennis die
hiervoor nodig is, maar ook vanwege het feit dat het vaststellen van een
te bereiken milieukwaliteit een beperking van economische en plezierige
activiteiten nodig kan maken.

Indien de benodigde gedragsaanpassingen niet door de vervuilende
burgers en hun organisaties zelf op eigen initiatief worden aangebracht,
zal de overheid moeten trachten om deze te bewerkstelligen. Nadat de
gewenste bescherming van het milieu is vastgesteld, dient nog te worden
onderzocht op welke wijze dit niveau zou moeten worden bereikt. De
overheid staat dan voor de vraag, hoe gegeven een bepaald democratisch
vastgesteld milieubeschermingsniveau het gedrag van maatschappelijke
actoren effectief, efficient en met inachtneming van democratische en rechts-
statelijke waarborgen kan worden beinvloed.

Er bestaat (nog) geen consensus over de meest geschikte vormgeving
van het milieurechtelijke instrumentarium. Het valt voorts niet te verwachten
dat overheidsingrijpen binnen afzienbare tijd overbodig za1zijn. Beschouwin-
gen over de mogelijkheden voor de overheid om milieubelastend gedrag
te begrenzen zijn derhalve op hun plaats. Hierbij moet evenwel rekening
worden gehouden met het inmiddels gegroeide besef, dat de overheid
beperkt is in haar vermogen tot sturing van de samenleving."

1.2 Milieubescherming door overheidsoptreden

De overheid kan op verschillende manieren trachten milieubelastende
gedtagingen in een milieuvriendelijkere richting te sturen. In Nederland,
maar ook in andere westerse landen, wordt voor de beinvloeding van
milieubelastend gedrag traditioneel veel gebruik gemaakt van het opleggen
van voorschriften die direct betrekking hebben op het gedrag. Op overtre-
ding van de gedragsvoorschriften staat een sanctie. Deze klassieke wijze
van regulering wordt in de Engelse literatuur treffend aangeduid met

3 • Op de zorg van de overheid voor het leefmilieu wordt verder ingegaan in: §ll.2.
4 Ziehierover: P.H.A. Frissen, Besturingsconcepties, recht en wetgeving, in: H.A.M. Bach

e.a., Recht doen door wetgeving ; Zwolle 1990, p. 13-29.
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'command and control regulation '. In de Nederlandse literatuur worden
met name de termen fysieke regulering of directe regulering gehanteerd.
Vaak wordt in de voorschriften gedetailleerd aangegeven welke gedragswijze
(on)rechtmatig is, waardoor er nauwelijks keuzevrijheid is voor de vervuiler
ten aanzien van de wijze waarop aan de verplichtingen kan worden
voldaan."

Een andere wijze van gedragsbemvloeding door de overheid wordt
gevormd door marktconforme regulering. Van marktconforme regulering
kan worden gesproken indien bij het overheidsingrijpen gericht op het
beinvloeden van (milieubelastend) gedrag gebruik wordt gemaakt van de
werking van het marktmechanisme. Door middel van financiele prikkels
wordt dan getracht het gedrag van producenten en consumenten te sturen."
Toegespitst op het milieurecht betekent dit, dat door het overheidsingrijpen
wordt ingespeeld op de afweging die maatschappelijke actoren kunnen
maken tussen het veroorzaken van de milieubelasting en het prijskaartje
dat daar (door het overheidsingrijpen) aanhangt. Het feit, dat er bij
marktconforme regulering door de gereguleerden een financiele afweging
kan worden gemaakt, impliceert dat aan hen de daarvoor nodige keuze-
vrijheid wordt overgelaten. In het kader van een meer marktconforme
regulering worden actoren derhalve in de gelegenheid gesteld tussen een
aantal rechtmatige gedragsalternatieven te kiezen, waarbij de prijs van de
gedragsalternatieven wisselend kan zijn naar de mate van de daaruit
voortvloeiende milieubelasting.

Voorbeelden van marktconforme instrumenten zijn de heftin 0 milieube-
lastende handelingen en de vergunningenmarkt. Het laatste instrument is
het onderwerp van deze studie. Het instrument wordt ook weI aangeduid
als: v~rhandelbaarheid van emissierechten. In §2.1 zal een beknopte
beschrijving van dit instrument worden gegeven.

ZoweL de hefting als de vergunningenrnarkt worden in het algemeen
door economen aanbevolen, omdat hierdoor een ten doel gestelde
milieukwaliteit 0 een e ervuilers efficiente manier dat· en

5 In de bij het in 1990 verschenen Nationaal Milieubeleidsplan Plus behorende notitie wordt
aangegeven, dat het bij directe regulering meestal gaat om zeer gedetailleerde en technische
voorschriften. Nationaal MilieubeleidsplanPlus, TK 1989-1990, 21137, nrs. 20-21, bijlage
1: Instrumentarium - Handhaving - Uitbouw WABM, p. 19. Deze bijlage wordt verder
aangeduid met: Notitie Instrumentarium.

6 Zie ook in deze zin: SER, Economie en Milieu, Publ. nr. 91118, 's Gravenhage 1991, p.
46.
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tegen de laagste kosten, bereikt zou kunnen worden." Aan de klassieke
wijze van regulering kleven volgens de economische theorie enkele ernstige
bezwaren." Het is bijvoorbeeld voor de overheid onmogelijk om over de
geweldige informatie-hoeveelheid te beschikken waarmee de voor de
vervuilers meest efficiente (technische) normen zouden moeten worden
vastgesteld. Bovendien is er geen prikkel tot verdergaande ontwikkelingen
in de milieubestrijding.

Ben alternatief voor de klassieke wijze van regulering van milieubelas-
tend gedrag zou gelegen zijn in een meer marktconforme aanpak.
Desondanks zijn er in het milieurecht nog niet veel praktijktoepassingen
van marktconforme instrumenten. Indien er in de westerse landen al
marktconforme instrumenten worden toegepast, blijken deze slechts een
vage gelijkenis te vertonen met de in theorie voorgestelde instrumenten."
Van de vergunningenmarkt wordt in weinig landen gebruik gemaakt. Uit
een in 1989 verschenen OESO-rapport blijkt dat alleen in de Verenigde
Staten van Amerika 10 een redelijk uitgebreide toepassing van het instrument
in het milieurecht heeft plaatsgevonden. Het instrument komt daar zowel
in het waterbeleid als in het luchtbeleid voor. In de Bondsrepubliek
Duitsland is het instrument in zeer beperkte vorm toegepast, terwijl in
andere onderzochte landen er geen gebruik van is gemaakt. Ondanks de
geringe ervaring met dit instrument wordt in het economische rapport toch
op een mogelijk positieve bijdrage van de vergunningenmarkt (en van andere
economische instrumenten) voor het milieubeleid gewezen."

7 Zie het door A. Nentjes geschreven hoofdstuk Milieueconomie in: 1.1. Boersema, e.a. (red.),
a.w. 1989, p. 236-255, m.n. p. 243-244.

8 A. Nentjes, Economische instrumenten inhet milieubeleid: financierings-ofsturingsmiddel?,
in: P. Nijkamp, H. Verbruggen, Het Nederlands milieu in de Europese ruimte, (Preadviezen
Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde), Leiden 1990(a), p. 145-166, m.n.
p.155.

9 I.B. Vos en I. B. Opschoor, Marktconforme instrumenten van milieubeleid in OESO-landen,
in: H. Bezemer, W.T. de Groot en G. Huppes (red), Instrumenten voor milieubeleid, AJphen
aan den Rijn 1988, p. 90-102. Het betreft de landen Frankrijk, Italic, Nederland, de
Verenigde Staten, Bondsrepubliek Duitsland en Zweden.

10 Verenigde Staten van Amerika wordt verder afgekort met: VS.
11 I.B. Opschoor, H.B. Vos, Economic instrumentsfor environmental protection, Parijs 1989.

Zie voor de aanbeveling p. 126-127.
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1.3 Nieuwe gedachten over de wijze van overheidssturing?

In de jaren tachtig zijn altematieven voor de klassieke wijze van regulering
in de belangstelling gekomen. Ook in het milieubeleid krijgen nieuwe
vormen van overheidsingrijpen volop aandacht. Er worden nieuwe
sturingsmethoden ontwikkeld, waarbij het benadrukken van de eigen
verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen voor de kwaliteit
van het leefmilieu veel aandacht krijgt. In het kader van het streven door
de Nederlandse overheid naar verinnerlijking van de verantwoordelijkheid
van het milieu bij een ieder, worden altematieve instrumenten ook daadwer-
kelijk toegepast. De subsidiering van de bedrijfsinteme milieuzorgsystemen,
het gebruik van het milieu-convenant en een wettelijke zorgplicht voor het
milieu zijn hiervan voorbeelden. Daarnaast staat ook het 'praktisch hanteer-
baar maken van reeds voorhanden zijnde mogelijkheden' in de belangstel-
ling. 13

Frissen constateert als maatschappelijke achtergrond voor nieuwe sturings-
concepties een gebrekkige acceptatie van en een gegroeid ongeloof in
gedetailleerde en overvloedige regulering. Hij stelt dat van een gestegen
prestige van de markt als besluitvormingsmechanisme kan worden gespro-
ken." De nieuwe gedachten over overheidssturing kunnen dan ook worden
aangeduid met: minder overheid, meer markt.

Gegeven de ernst van de milieuvervuiling is er evenwel overheidssturing
nodig. Op grond van de geconstateerde tekortkomingen van toegepaste
klassieke reguleringsvorrnen, en de (mede) daaruit voortvloeiende behoefte
aan nieuwe (of verbeterde) reguleringsvormen, is er alle aanleiding om
altematieve instrumenten, waarmee de gewenste milieukwaliteit mogelijk
op een effectievere en efficientere manier kan worden bereikt, op hun
juridische aanvaardbaarheid te bestuderen. Gezien het gegroeide vertrouwen
in de werking van de markt en de aanbevelingen in de economische
literatuur is het zinvol om in dit verband de aandacht te richten op
marktconforme instrumenten. Met name het vanuit eenjuridische invalshoek
nog weinig bestudeerde marktconforme instrument van de vergunningen-
markt lijkt een aantrekkelijk altematief instrument. In §2.2 zal worden
aangeven, dat dit instrument in economische publicaties vaak als een

12 In §II.S za1 hieraan uitvoeriger aandacht worden besteed.
13 Zie Joh. Hofland, Het voork6men van bodemverontreiniging bij bedrijven, in: Men R 1991,

p. 321.
14 P.H.A. Frissen, a.w. 1990, p. 14-15.
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geschikt rnilieubeleidsinstrument wordt aanbevolen. Bovendien wordt in
de economische literatuur uit oogpunt van effectiviteit aan de vergunnin-
gerunarkt vaak een voorkeur gegeven boven de heffing. IS Bij het instrument
van de heffing is het moeilijk om de juiste hoogte van het tarief vast te
stellen. Hierdoor is het niet geheel zeker of het gewenste niveau van
rnilieubescherming wordt bereikt. Bij de vergunningerunarkt staat het
daarentegen vast, welke hoeveelheid vervuiling in een bepaald gebied
maximaal mag worden veroorzaakt. Bij een goede uitvoering en naleving
van het instrument biedt de vergunningenmarkt derhalve meer zekerheid
dat een milieudoelstelling wordt bereikt. Deze zekerheid is bij de vergunnin-
genmarkt voorts groter dan bij de heffing in geval van prijsinfiatie of
economische groei. Op grond van deze uit een oogpunt van het bereiken
van de gewenste rnilieukwaliteit van belang zijnde voordelen, staat in dit
onderzoek het marktconforme instrument van de vergunningenmarkt
centraal.

2 De vergunningenmarkt

'Milieuregelgeving lijdt aan de euvels die inherent ziin aan de
commando-economie: verspilling en gebrekkige effectiviteit. (... J
Ons voorstel is om door het inschakelen van de markt tot een meer
doelmatig gebruik van de schaarse milieuruimte te komen. ,16

In deze paragraaf wordt in het kort aangegeven wat onder 'de vergun-
ningenmarkt' wordt verstaan. Vervolgens worden enkele in de economische
literatuur gedane aanbevelingen voor de vergunningenmarkt weergegeven.

15 J.H. Dales, Pollution, property and prices, Toronto 1968, p. 93; W.D. Montgomery, Markets
in licenses and efficient pollution control programs, in: Journal of Economic Theory, vol.
5 1972, p. 395-418, m.n. p. 411; W.J. Baumol en W.E. Oates, Economics, environmental
policy, and the quality of life, Londen 1979, p. 250-253 (over verkoop door de overheid
van verhandelbare vervuilingsrechten); W.E. Oates, Economic incentives for environmental
management: the recent U.S. experience, in: G. Schneider en R.U. Sprenger, Mehr
Umweltschutzfur weniger Geld,Munchen 1984, p. 459-491 (over de gratis verdeling door
de overheid van verhandelbare vervuilingsrechten).

16 A. Nentjes, a.w. 1990(a), p. 164.
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2.1 Het begrip 'vergunningenmarki'

Wanneer de vergunningenmarkt wordt toegepast voor het sturen van
milieubelastend gedrag, ziet de grondgedachte van het instrument er als
voIgt uit. 17
De overheid stelt voor een bepaalde vorm van milieubelasting vast wat

het maximum aan toelaatbare vervuiling in een bepaald gebied gedurende
een bepaalde periode mag zijn. Deze toelaatbaar geachte vervuiling wordt
verdeeld in quota, die vervuilingsrechten kunnen worden genoemd. De
overheid bepaalt dat het verboden is de betreffende vervuiling in het
desbetreffende gebied te veroorzaken, tenzij de vervuiler in het bezit is
van een geldig en toereikend vervuilingsrecht. Er wordt door de overheid
dus als het ware een plafond aan de milieuvervuiling in een bepaald gebied
gesteld: er mag immers niet meer worden vervuild dan toegestaan is
ingevolge het aantal vervuilingsrechten dat door de overheid wordt
uitgegeven.
De vervuilingsrechten kunnen door de overheid op verschillende wijzen

aan de maatschappelijke actoren worden toegekend. Dit kan bijvoorbeeld
geschieden door verkoop of door administratieve verdeling. De vervuilers
mogen de vervuilingsrechten onderling verhandelen (hetgeen kan worden
aangeduid met: verplaatsen), waardoor een markt voor vervuilingsrechten
ontstaat. Deze verplaatsbaarheid van vervuilingsrechten tussen maatschappe-
lijke actoren is een belangrijk kenmerk van de vergunningenmarkt. Na de
eerste verdeling van de vervuilingsrechten door de overheid, dienen degenen
die meer willen gaan vervuilen een vervuilingsrecht te kopen van de
overheid of van een andere bezitter van een vervuilingsrecht.

Wanneer er wordt uit e aan van rationeel handelende vervuilers kan worden
verwacht dat zij de vervuilingsrechten zo efficient mo elrk aanwenden.18

e oogte van e prijs van een vervuilingsrecht kan voor de potentiele koper
een prikkel vormen om te zoeken naar productiewegen met minder milieube-
lasting. Dit is mede afhankelijk van zijn kosten voor het nemen van
maatregelen om de milieuvervuiling te verminderen. Deze maatregelen
worden verder beheersingsmaatregelen genoemd. De prijs van het

17 Hier wordt uitgegaan van een model zoals dat door Dales is geschetst. Zie voor een
uitgebreidere modelmatige beschouwing: §ill.2.

18 Zie hieromtrent A. Nentjes, a. w. 1990(a). Voor het feit dat door een vergunningenmarlct
de totaIe vereiste emissiereductie verkregen wordt tegen de laagst mogelijke kosten verwijst
hij naar: T.R. Tietenberg, Emissions trading: an exercise in reforming pollution policy,
Washington D.C. 1985. Zie over de aanname van de mens als homo economicus §ll.3.3.2.
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vervuilingsrecht lean voor de potentiele verkopers een prikkel vormen om
waar mogelijk de vervuiling te reduceren zodat het, afhankelijk van de
kosten van de beheersingsmaatregelen, aantrekkelijk wordt een vervui-
lingsrecht te verkopen.

Doordat de vervuilers hun gedragingen afstemmen op de prijs van het
vervuilingsrecht zou een bepaalde milieukwaliteit kunnen worden bereikt
tegen relatief weinig kosten. Ben extra voordeel van de vergunningenmarkt
isdat er door de prijs van de vervuilingsrechten een financiele impuls wordt
gegeven aan de ontwikkeling van schonere technologieen.'?

Er zijn vele verschillende uitwerkingen van de hiervoor aangegeven
grondgedachte van de vergunningenrnarkt mogelijk. Deze zullen in het
vervolg van deze studie nog volop aan bod komen.

De kern van de klassieke vergunningenstelsels wordt gevormd door een
wettelijk verbod tot het verrichten van een milieubelastende activiteit, en
de bevoegdheid van een bestuursorgaan om toestemming te verlenen tot
het verrichten van de in beginsel verboden gedraging. In zoverre is er een
duidelijke overeenkomst met de vergunningenmarkt. Zowel bij de
vergunningenmarkt als bij het klassieke vergunningenstelsel is het inprincipe
verboden om een bepaalde milieubelasting te veroorzaken, tenzij de
vervuiler van overheidswege toestemming heeft om van het verbod af te
wijken. De termen 'vergunning' en 'vervuilingsrecht' zijn in deze synonie-
men. Beide begrippen duiden op een van overheidswege verleende
toestemming om van een wettelijk verbod tot het verrichten van een bepaalde
milieubelasting af te wijken.

In plaats van vervuilingsrechten of vergunningen wordt ook vaker
gesproken van emissierechten (het recht om een bepaalde milieubelastende
uitstoot te doen). Het begrip vergunningenmarkt kan dan worden aangeduid

I als 'het instrument van de verhandelbare emissierechten' .20

In de Nederlandse literatuur wordt vaak de term 'stolp-concept' gehanteerd
om (een toepassingsvariant van) de vergunningenmarkt aan te duiden."

19 A. Nentjes, a.w. 1990(a), p. 161.
20 Deze term wordt gehanteerd in de Notitie Instrumentarium, p. 15.
21 Zie ook de beleidsnota's Deregulering Ruimtelijke Ordeaing en Milieuhygiene en het Plan

IntegratieMilieubeleid: TK 1982-1983,17931, nr. 4 en TK 1982-1983,18010, nr. 1. Twee
relevante juridische publicaties over (onder meer) het stolp-conceptzijn: H. Menninga, H.A.
Smit, Het actieprogramma Deregulering Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Men R
1984, met name p. 74-76; en: Chr. Kooij, Yergunningverlening in stroomversnelling;
preadvies VAR 1984, p. 65-68. Zie verder ook: P. Bijman en P. Nijkamp, Het 'bubble'
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Het stolp-concept is afgeleid van een in de VS toegepaste reguleringsvorm,
die daar als 'bubble' bekend staat. Met het begrip 'stolp' ('bubble') wordt
gedoeld op het feit dat er een denkbeeldige koepel wordt geplaatst over
een aantal bronnen van milieubelasting. Winsemius bijvoorbeeld omschri jft
het stolp-concept als volgt:

'We plaatsen een denkbeeldige stolp over een aantal bronnen en bepalen
wat de totale rest-emissie mag zijn. We laten het verder aan de
ondernemers zelf over hoe ze dit het beste kunnen realiseren.t.F

Binnen die koepel bestaat er een door voorwaarden begrensde vrijheid voor
de vervuiler(s) om zelf te bepalen door welke bronnen een hoeveelheid
milieubelasting za1 worden veroorzaakt. In de omschrijvingen van het stolp-
concept komt het element van door de overheid aan de gereguleerden
afzonderlijk te verlenen vervuilingsrechten die vervolgens onderling
verhandeld kunnen worden, niet altijd expliciet naar voren. In zoverre zou
er een verschil zijn tussen de stolp en de vergunningenmarkt, maar dit is
athankelijk van de omschrijving van de begrippen. Indien de mogelijkheid
van verhandelbaarheid van vervuilingsrechten tussen vervuilers onderling
bij het 'stolp-concept' zou ontbreken, dan zijn de begrippen 'stolp' en
'bubble' voorts niet zonder meer uitwisselbaar. In H.IV (§IV.5.2.5) zal
worden aangegeven wat de in de VS toegepaste 'bubble' inhoudt.

Gezien de vele mogelijke uitwerkingen die in theorie aan een vergunnin-
genmarkt kunnen worden gegeven en de verschillende begrippen die nu
reeds inde literatuur worden gebruikt, wordt hieronder aangegeven op welke
wijze de begrippen in deze studie zullen worden gehanteerd:

Het idee van tussen vervuilers verplaatsbare vervuilingsrechten zoals
hierboven is omschreven, zal met 'vergunningenmarkt' of met
'verhandelbare vervuilingsrechten' worden aangeduid;
De toepassingsvarianten in de VS zullen bij hun Engelse naam worden
genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld de 'bubble', de 'offset' en het 'acid
rain allowance trading';
Het begrip 'stolp-concept' wordt niet gebruikt om de vergunningenmarkt
aan te duiden. Het begrip zal alleen in een specifieke context worden
gebruikt, bijvoorbeeld als er in de aan bod komende literatuur een

concept in het milieubeleid, in: ESB, 1093, p. 1076-1081.
22 P. W\I1Bemius, Ret stolp-concept in Nederland, in: Lucht en omgeving, 1984, p. 4. W\I1Bemius

heeft het idee van het stolp-concept in Nederland geintroduceerd in 1982: P. Winsemius
en M. Geldens, Regels en uitbreiding. Yerkenning van de invloed van milieu- en ruimtelijke
ordeningswetgeving op de slagvaardigheid van ondememinngen bij uitbreiding, toespraak
VNO-congres 6 mei 1982, p. 9-10.
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aanbeveling voor wordt gedaan. De begrippen stolp en 'bubble' worden
in deze studie derhalve niet als synoniemen gehanteerd.

2.2 Enkele aanbevelingen in de economische literatuur

Met name in de economische literatuur wordt de vergunningenmarkt als
instrument voor het sturen van milieubelastend gedrag aanbevolen. Ret
belangrijkste argument is, dat door de verhandelbaarheid van vergunningen
de gedragsregulering op een effectieve en efficiente wijze zou kunnen
worden vormgegeven. Dit is bijvoorbeeld in 1968 betoogd door de Canadees
Dales.P Andere aanbevelingen zijn te vinden in publicaties van Tieten-
bert" en van Oates." In de Nederlandse literatuur is vooral door Nentjes
bepleit, dat de vergunningenmarkt in het milieurecht zou moeten worden
toegepast. 26 Hij betoogt dat 'verhandelbare eigendomsrechten op het milieu',
een volgende fase vormen 'in de evolutie van de juridische vormgeving
aan de relatie tussen menselijke samenleving en de natuurlijke omgeving' .27

In 1988 heeft Nentjes een vergunningenmarkt voorgesteld voor de regulering
van de mestproductie. 28 Ben aanbeveling is tevens gedaan door Wiersma.
Hij heeft in zijn dissertatie betoogd dat de vergunningenmarkt (en ook de
regulerende heffing) tot een doelmatige bestrijding van de uitstoot van.
zwaveldioxide door de electriciteitsindustrie zou leiden. De efficientievoorde-
len van een marktconform milieubeleid ten opzichte van het bestaande beleid
(in de vorm van directe regulering) zouden zich vooral in situaties van
technische vooruitgang voordoen. De efficientievoordelen nemen volgens
Wiersma af naarmate de milieuwetgeving stringenter wordt en naarmate
bij de fysieke regulering meer rekening wordt gehouden met de onderlinge
verschillen in beheersingskosten tussen vervuilers."

23 I.H. Dales, a.w. Toronto 1968. Zijn aanbeveling komt in H.ill uitvoerig aan de orde. Zie
wat betreft de efficientie-voordelen van de vergunningenmarkt ook: W.D. Montgomery,
a.w. 1972.

24 T.H. Tietenberg, a.w. 1985; T.H. Tietenberg, Acid rain reduction credits, in: Challenge,
1989 p. 25-29; T.H. Tietenberg, Economic instruments for environmental regulation, in:
Oxford Review of Economic Policy, vol. 6, nr. 1, 1990, p. 17-33.

25 W.E. Oates, a.w. 1984.
26 Zie bijvoorbeeld: A. Nentjes, a.w. 1990(a).
27 A. Nentjes, Van wie is het milieu?, in: Ars Aequi, themanr. Rechtseconomie, november

1990(b), p. 706-714, m.n. p. 713.
28 A. Nentjes, De economie van het mestoverschot, Tijdschrift voor Milieukunde, jrg: 3, no.

5, 1988. Zie hierover ook: §V.3.2.
29 D. Wiersma, De efficientie van een markzconform. milieubeleid, (diss.) Groningen 1989.
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Ook de SER is voorstander van marktconfonne regulering in het milieube-
leid:

'Ret feit dat het marktmechanisme bij het optreden van externe effecten
tekort schiet als allocatiemechanisme neemt niet weg dat het marktme-
chanisme waar mogelijk dient te worden ingeschakeld ten behoeve van
het streven naar een duurzame ontwikkeling.'. 30

De verhandelbaarheid van vervuilingsrechten wordt in het in 1991
verschenen rapport van de Commissie van Economische Deskundigen van
de SER dan ook als een mogelijk beleidsinstrument gezien.

In de in 1990 verschenen nota 'Financiele instrumenten voor het
Nederlandse milieubeleid' van het Landelijk Milieu Overleg (LMO) wordt
onder mees ingegaan op de mogelijkheden van de verhandelbaarheid van
vergunningen als instrument voor milieubeleid." Ret 'begrenzen van de
ruimte voor het marktproces' teneinde de gewenste milieukwaliteit te
bereiken, wordt als moeilijk punt beschouwd." Volgens het LMO.is een
systeem van verhandelbare emissierechten evenwel zeer aantrekkelijk indien
dit probleem oplosbaar is.

In 1990 is er door de OESO gewezen op de toepassingsmogelijkheid van
de vergunningenmarkt voor de regulering van milieubelastende activitei-
ten." Zowel op het gebied van de waterverontreiniging als de luchtveront-
reiniging zou naast andere economische instrumenten ook de toepas-
singsmogelijkheid van de vergunningenmarkt moeten worden nagegaan.
Gebruikmaking van de vergunningenmarkt zou met name voordelen
opleveren indien de marginale bestrijdingskosten tussen de bronnen
aanzienlijke verschillen vertonen, indien er een vastgestelde milieudoelstel-
ling is, en indien het aantal bronnen dat onder de werkingssfeer valt groot
genoeg is om een goed werkende markt mogelijk te maken. Ret instrument
zou tevens toegepast kunnen worden voor de verdeling van schaarse
milieugoederen, bijvoorbeeld water. Verder is het opvallend dat de OESO
de vergunningenmarkt ook geschikt acht voor een internationale toepassing
voor prob1emen a1s zure regen, de opwarming van de aarde, en de aantasting

3.Q SER, a.w. 1991, p. 96.
31 A. Nentjes,J.L. de Vries (red.),Financiele instrumenten voorhet Nederlandse milieubeleid,

Landelijk Milieu Overleg, Utrecht 1990.
32 Zie de in de vorige noot aangehaalde nota, p. 33.
33 Zie Environmental policy and law, 2112 1991, p. 95-98. Voorts wordt inhet op 26 november

1991 gepubJiceerde jaarlijkse landenrapport van de OESO over de economie in de VS de
inzet van de vergunningenmark:t in bet milieurecbt van de VS positiefbeoordeeld. Zie Het
Financieele Dagblad (F.V.E. van der Boon), 26-11-1991, p. 1 en 11.
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van de ozonlaag. Overigens is ook de SER van mening dat de vergunningen-
markt behalve op nationaal niveau ook op internationaal niveau tot de
mogelijke beleidsinstrumenten behoort. 34Door Nentjes is reeds voorgesteld
om op EG-niveau een vergunningenmarkt voor kooldioxide, een van de
oorzaken van het broeikaseffect, in te stellen."

3 Doel,probleemstellingen opzetvan dit onderzoek

'Het probleem bij geheel nieuwe instrumenten is dat je je er zo
moeilijk een voorstelling van kunt maken. In die tin wordt in de
commentaren wel eens te makkeli}k gezegd dat we behoefte hebben
aan een geheel andere of onorthodoxe aanpak, zonder dat daarop
de uitwerking volgt. '.36

De Nederlandse milieuwetgeving is niet gebaseerd op een marktconforme
benadering. Gezien de nieuwe gedachten over overheidssturing zou het
Nederlands instrumentarium, met name de verhouding van de klassieke
vormen van gedragsbeinvloeding met de marktconforme wijze van regule-
ring, kunnen worden heroverwogen." Hiervoor is een goed inzicht in
de toepassingsmogelijkheden van de betreffende instrumenten noodzakelijk.

Voor een goede beeldvorming over de rol die de vergunningenmarkt
in het milieurecht zou kunnen innemen, kan naast economische en bestuurs-
kundige studies" een juridische beschouwing niet worden gemist. Naar
de toepassingsmogelijkheid van de vergunningenmarkt in het Nederlands
rechtsstelsel is nog niet voldoende juridisch onderzoek verricht. 39 Het doel

34 SER, a.w. 1991.
35 A. Nentjes, a.w. 1990(a), p. 163-164.
36 Th.G. Drupsteen in: Juridische en bestuurlijke consequenties van het Nationaal Milieubeleids-

plan, Zwolle 1990, p. 18.
37 Vergelijk W. Brussaard, Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis en N.S.J. Koeman (red.),

Milieurecht, (tweede druk) 1991, Dr. 96: 'Het is de vraag of de verhouding fysieke
reguJering/financiiile middelen niet aan een heroverweging toe is. '.

38 Zie voor een Nederlandse bestuurskundige beschouwing: J.Th.A. Bressers, Milieu op de
marla, Amsterdam 1985. Deze studie gaat vergezeld van een omvangrijke bibliografie over
de vergunningenmarkt. 'Milieu op de markt' eindigt in een aanbeveling voor een mengvorm
tussen de heffing en de vergunningenmarkt. Het voorstel komt neer op een verpachting van
vergunningen door de overheid, waarbij er geen onderlinge verplaatsingen van vervuilings-
rechten tussen vervuilers mogelijk zijn.

39 Er is weliswaar bijvoorbeeld een onderzoek naar de toepasbaarheid in Nederland van
'emissions trading', een in de VS toegepaste vergunningenmarkt, gepubliceerd. Dit op zich
waardevolle onderzoek is echter door nieuwe ontwikkelingen in de VS verouderd en is
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van deze studie is dan ook om inzicht te krijgen in de juridische aspecten
van toepassing van de vergunningenmarkt in het (Nederlands) milieurecht.
Dit leidt tot de volgende centrale probleemstelling:

Hoe moet vanuit een juridische invalshoek worden geoordeeld over de
mogelijkheid tot toepassing van de vergunningenmarkt voor het reguleren
van milieubelastend gedrag?

De vormgeving en toepassing van de vergunningenmarkt speelt zich in
hoofdzaak af in het kader van het bestuursrecht. Dit is het 'recht dat de
overheid die zich actief bemoeit met de samenleving het daarvoor nodige,
juridische instrumentarium biedt; en tegelijkertijd het recht dat de leden
van de samenleving invloed op en bescherming tegen diezelfde, zich met
hen en hun omgeving bemoeiende overheid moet geven'r"

Voor de toepassing van een reguleringsvorm is het van belang, dat de
vereisten die voor overheidsingrijpen gelden in een democratische rechtsstaat
in acht worden genomen. Het legaliteitsbeginsel, de openbaarheid van het
bestuur en een behoorlijke rechtsbescherrning van burgers tegen bestuurs-
handelingen zijn hiervan enkele voorbeelden. Ditjuridische kader impliceert,
dat er voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van een regule-
ringsvorm zoals de vergunningenmarkt ook andere criteria dan de
effectiviteit (doeltreffendheid) en de efficientie (doelmatigheid) van het
overheidsoptreden een rol spelen (het algemene juridische kader voor de
beoordeling van een reguleringsvorm zoals de vergunningenmarkt zal nader
worden uiteengezet in §II.4.2).

Het doel van de regulering, zoals de bescherrning van het leefmilieu,
kleurt het algemeen juridische kader verder in. In §II.4.3 worden enkele
bijzondere aandachtspunten voorde regulering van milieubelastend gedrag,
zoals het rekening houden met de bijzondere positie van derde-belanghebben-
den, behandeld. Bij de beschouwing over een in het milieurecht toe te passen
reguleringsvorm zal met deze aandachtspunten rekening moeten worden
gehouden.

Alvorens de toepassingsmogelijkheid van de vergunningenmarkt in een
specifiek rechtsstelsel zoals het Nederlandse aan te kunnen geven, dient

bovendien Dietverricht vanuit een juridische invalshoek. Twijnstra Gudde nv, Emlssierutl:
ja of nee ?Onderzoek naar de toepasbaarheid in Nederland van 'emission trading ',juli 1984.

40 H.D. Van Wijk, bewerkt door Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht,
(zevende druk) Utrecht 1990, p. 1.
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eerst meer inzicht in de desbetreffende reguleringsvorm te worden
verkregen. Dit inzicht kan ook worden gebruikt voor de vraag, of de
vergunningenmarkt inpasbaar is in andere rechtsstelsels. Het is immers
niet ondenkbaar dat in andere rechtsstelsels en zelfs ook op internationaal
niveau de behoefte aan meer inzicht in de toepassingsmogelijkheid van de
vergunningenmarkt zal ontstaan.

Het is daarom van belang de volgende vraag te beantwoorden: aan welke
basisvoorwaarden moet de vormgeving van de vergunningenmarkt voldoen?
Vervolgens is het zinvol om enkele toepassingen van het instrument te
bezien. Door de inzet van het instrument in concrete situaties te bestuderen,
kan een verdieping van het inzicht in de mogelijkheden van het instrument
worden bereikt. Gegeven het feit dat de vergunningenmarkt (nog) niet in
het Nederlands milieurecht wordt ingezet, dient hiervoor naar het buitenland
te worden uitgeweken. In dit onderzoek komt daarvoor het milieurecht van
de VS in aanmerking, omdat er aIleen in dit land een ruime toepassing van
de vergunningenmarkt plaatsvindt. Er zal worden nagegaan, welke
aanvullende criteria voor een verantwoorde toepassing van het instrument
aan de hand van de ervaringen in de VS kunnen worden geformuleerd.

Vanwege de verschillen tussen rechtsstelsels kunnen reguleringsvormen
uit het ene rechtsstelsel niet onverkort in een ander worden toegepast. WeI
kunnen door de bestudering van een ander rechtssteisel gedachten over
mogelijke alternatieven voor het eigen recht worden gevormd. Nadat
derhalve door de bestudering van het milieurecht van de VS meer inzicht
in de mogelijkheden van de vergunningenmarkt is verkregen, wordt door
middel van rechtsvergelijking overgegaan tot behandeling van de vraag
of er aanleiding is de toepassing van de vergunningenmarkt in het
Nederlandse milieurecht aan te bevelen. Er zal in dit verb and worden
onderzocht, of de vergunningenmarkt inpasbaar is in het Nederlands
milieurecht. Daarvoor zal aan de hand van enkele voor de vraagstelling
relevante karakteristieken van het Nederlandse milieurecht, in het bijzonder
de milieuwetgeving, worden gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen
voor de toepassing van de vergunningenmarkt.

4 Beperkingen

Zoals elk onderzoek kent ook dit onderzoek zijn beperkingen. Daarop zal
in deze paragraaf worden ingegaan.
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In §1.3 is verme1d, dat de vergunningenmarkt vooralsnog in weinig landen
wordt toegepast. AIleen in de VS vindt er een redelijk uitgebreide inzet
van de vergunningenmarkt plaats. Het ligt dan ook voor de hand, dat deze
studie zich richt op het milieurechtelijk stelsel van dit land. In H.IV zullen
vier verschillende toepassingen van de vergunningenmarkt in de VS worden
behandeld. De zeer beperkte toepassing van de vergunningenmarkt in de
Bondsrepubliek Duitsland blijft in dit onderzoek verder buiten beschou-
wing." Terzijde kan worden opgemerkt dat de toepassing van de vergun-
ningenmarkt nog steeds deel uitmaakt van de discussie in de BRD over
het milieurechtelijk instrumentarium. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de in
opdracht van de 'Bundesminister fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit' verrichte studie naar de toepassing van de vergunningenmarkt
voor kooldioxide. 42

De toepassing van vergunningenmarkten in het milieurecht van de VS
heeft vanaf midden jaren zeventig plaatsgevonden. Echter vooral vanaf het
midden van de jaren tachtig is de vergunningenmarkt in betekenis
toegenomen. Zo wordt in een in 1990 aangenomen wet, de (gewijzigde)
'Clean Air Act' , een vergunningenmarkt voor de regulering van de uitstoot
van verzurende stoffen geregeld.

Van de in de VS toegepaste vergunningenmarkten worden in dit
onderzoek enkele relevante beschouwd. Bepalend voor behandeling is met
name het feit, dat er voldoende informatie beschikbaar moet zijn om de
vergunningenmarkt te kunnen analyseren. Voor het verkrijgen van de
gegevens is niet alleen gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, maar ook
van een aantal in oktober 1990 gevoerde gesprekken met deskundigen in
de VS. Door de recente toepassing van enkele vergunningenmarkten zijn
er evenwel op enkele plaatsen leemtes in de informatie. Waar het nodig
is, zal van het tekortschieten van de informatie vanwege de recente
toepassing van het instrument melding worden gedaan.

41 Zie over deze toepassing in het kader van het 'Bundes-Immissionsschutzgesetz': A. Endres,
Wirtschaftpolitischelnstrumentein Umweltschutz, in: H. Donner, G. Magou\as, J. Simon,
R. Wolf, Umweltschutz zwischen Staal und Marks; Baden/Baden 1989; E. Schlabach, Das
3.Aenderungsgesetz rum Bundes-Immissionsschutgesetz, in: Umwelt- und Planungsrecht,
1990, p. 250-258; J.B. Opschoor, H.B. Vos, a. w. 1989, p. 97-98.

42 G. Maier-Rigaud, (Institutfiir Umweltpolitik, Bonn), Kohlendioxid-Politikmit handelbaren
Emissionsrechten, Zwischenbericht des Forschungsvorhabens 'Einsatzmoglichkeiten von
Kompensations- und Lizenslosungen in ausgewihlten Bereichen der Umweltpolitik',
Umweltbundesambts, Texte 20/91, 1991. Zie ook: J. Heister, P. Michaelis et al.,
Umweltpolitik:mit handelbaren Emissionsrechten, Tiibingen 1991.
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Het juridische kader voor de beoordeling van de toepassing van de
vergunningenmarkt wordt in deze studie in hoofdzaak gevormd door het
(staats- en met name het) bestuursrecht. Niettemin kunnen ook andere
rechtsgebieden van belang zijn voor het verkrijgen van inzicht in de
mogelijkheden tot toepassing van de vergunningenmarkt. Bijvoorbeeld het
privaatrecht, waaronder het verbintenissenrecht, is relevant omdat er
verplaatsingen van vergunningen plaatsvinden tussen maatschappelijke
actoren onderling." Ben ander relevant rechtsgebied is mogelijk het
bijzonder deel van bet bestuursrecht terzake van de belastingen. In deze
studie zal evenwel slechts op sommige plaatsen gewezen worden op de
invloed die van deze en andere rechtsgebieden uit zou kunnen gaan op de
vormgeving en werking van de vergunningenmarkt. Ben uitgebreidere
aandacht voor onder meer het privaatrecht en het fiscaalrecht zou tot een
te omvangrijk onderzoek leiden.

De mogelijkheid tot overdracht van vergunningen is op zichzelf ook
mogelijk buiten het milieurecht. In Nederland komt dit vooral in het
economisch bestuursrecht voor in het kader van productiebeperkende
maatregelen. Ben voorbeeld is de overdraagbaarheid van me1kquota en
visquota. Deze vergunningen zijn nagenoeg vrij overdraagbaar." De
productiebeperkende maatregelen strekken primair tot regulering van het
economisch proces, en niet tot milieubescherming (alhoewel beperking van
de productie tot minder milieubelasting kan leiden). Deze vergunningen-
markten vallen derhalve buiten dit onderzoek."

5 Plan van behandeJing

Ter beantwoording van de probleemstelling wordt de volgende route
gevolgd.

Hoofdstuk II heeft als thema de mogelijkheden van de overheid tot het
sturen van milieubelastend gedrag. Allereerst wordt ingegaan op de taak:
van de Nederlandse overheid bij de bescherming van het leefmilieu.
Vervolgens worden verschillende sturingsmogelijkheden uiteengezet, in
het kader waarvan marktconforme regulering zal worden gekenschetst.

43 Zie hieromtrent ook: H.J. Simon, Rechtsopvolging in administratieve betrekkingen, in:De
Gemeentestem, 1988, p. 97-101, m.n. p. 99.

44 Zie: H.J. Simon, Q. w. 1988, p. 98-99.
45 InH. V 1JIl overigens op productiebeperkende maatregelen in bet mestbeleid worden ingegaan,

die gericbt zijn op de bescberming van bet milieu.
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Daarna worden de vereisten voor regulering in een democratische rechtsstaat
uiteengezet. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de specifieke eisen
voor regulering van milieubelastend gedrag. Deze vereisten vormen het
kader voor de beschouwing van de vergunningenmarkt in HiIll. Tot slot
wordt in H.II ingegaan op de Nederlandse discussie over de sturing van
(milieubelastend) gedrag, en de aandacht die naar de vergunningenmarkt
in dit verb and uit zou moeten gaan.

InHoofdstuk III staat het theoretisch concept van de vergunningenmarkt
centraal. Aangegeven wordt wat de belangrijkste elementen zijn van het
instrument. Tevens worden er enkele verschillende vormgevingen van deze
elementen weergegeven. Daarna wordt het concept van de vergunnin-
genmarkt in verband gebracht met enkele basisvoorwaarden voor regulering
van milieubelastend gedrag. Hierbij komen achtereenvolgens aan de orde
de wijze van toetsing door de overheid van de toelaatbaarheid van een
milieubelastende handeling, de positie van derde-belanghebbenden en de
controleerbaarheid van de verplichtingen. Bovendien wordt ingegaan op
mogelijkheden tot aansluiting van een vergunningenmarkt bij bestaande
reguleringsvormen en op de rol van de overheid met betrekking tot de
werking van de vergunningenmarkt. In dit verband wordt ook behandeld
de mogelijkheid voor de overheid om de milieubelasting terug te dringen.
H.m wordt afgesloten met enkele voorwaarden voor een verantwoorde
toepassing van de vergunningenmarkt.

In Hoofdstuk N wordt vervolgens ingegaan op de ontwikkeling, de
vormgeving en de werking van de vergunningenmarkt in het milieurecht
van de VS. Hierbij worden allereerst enkele aspecten van het rechtsstelsel
van de VS behandeld. In dit verb and wordt de invloed van het streven naar
'regulatory reform' op de toepassing van de vergunningenmarkt uiteengezet.
Daarna worden vier vergunningenmarkten behandeld. Deze zijn ingezet
voor: de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door stationaire bronnen,
de bestrijding van lood in benzine, de implementatie van het Protocol van
Montreal ter bescherming van de ozonlaag, en de aanpak van de zure regen
die door electriciteitscentrales wordt veroorzaakt. De vergunningenmarkten
worden geanalyseerd op hun juridische vormgeving. Tevens wordt ingegaan
op de behaalde resultaten voorzover die beschikbaar zijn. H.IV wordt
afgesloten met enkele aandachtspunten voor een verantwoorde toepassing
van de vergunningenmarkt.

In Hoofdstuk V worden de bevindingen omtrent de mogelijkheden tot
toepassing van een vergunningenmarkt beschouwd in het licht van het
Nederlands milieurechtelijk stelsel. Allereerst wordt in het hoofdstuk een
samenvatting gegeven van de voorgaande bevindingen. Daarna wordt er
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ingegaan op de vraag, of de vergunningenmarkt inpasbaar is in het
Nederlands milieurecht. Hiervoor worden enkele re1evante kenmerken van
het Nederlandse milieurecht, in het bijzonder de wetgeving, beschouwd.

Vervolgens worden in H. V twee voorstellen tot toepassing van de
vergunningenmarkt in het Nederlands milieurecht becommentarieerd. Dit
zijn het wetsvoorstel 'Wet verplaatsing mestproduktie' en de in dat verb and
aangekondigde beleidsvoornemens, en het door de Commissie Boorsma
voorgestelde 'anti-verzuringsfonds' , in het kader waarvan de verplaatsbaar-
heid van vervuilingsrechten voorkomt.

In de slotparagraaf (§V.4) volgt ten slotte een afrondende beschouwing
over de mogelijkheid tot toepassing van de vergunningenmarkt in het
Nederlands milieurecht.
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HOOFDSTUK II

Overheidssturing van milieubelastend gedrag

1 lnIeiding

De overheid kan op verschillende manieren trachten het (milieubelastend)
gedrag van maatschappelijke actoren te beinvloeden, De huidige Nederlandse
milieuwetgeving kent een instrumentarium dat overwegend een intensieve
overheidsbemoeienis vergt met betrekking tot maatschappelijke gedragingen.
Naast de inzet van klassieke reguleringsvormen wordt vooral ook door
middel van overleg en voorlichting getracht te sturen. Marktconforme
instrumenten worden in zeer geringe mate toegepast.

Men is tot het inzicht gekomen dat aan de 'command and control' aanpak
van milieubelastend gedrag beperkingen kleven. Dit vestigt de aandacht
op alternatieven voor de klassieke reguleringsvormen. In dit verb and rijst
de vraag, hoe de plaats van de vergunningenmarkt moet worden gezien
in het kader van veranderde opvattingen over de wijze waarop de overheid
het milieubelastend gedrag van maatschappelijke actoren dient te sturen.
In dit hoofdstuk zal bier op worden ingegaan. De opzet biervoor is als volgt.
In §2 komt allereerst de taak van de overheid terzake van het leefmilieu
aan de orde. Hier wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid die een
overheid in een sociale rechtsstaat met betrekking tot de bescherming van
het leefmilieu zou moeten nemen. In het Nederlands rechtsstelsellegt art.
21 Grondwet aan de overheid een zorgplicht op voor het behoud en de
bescherming van een goed leefmilieu. Ben dergelijke taak kan voorts worden
aangenomen op basis van een aantal argumenten, die voortvloeien uit het
concept 'een schoon milieu als collectief belang'.

Vervolgens zal in §3 worden uiteengezet, op welke verschillende
manieren de overheid kan trachten het gedrag van maatschappelijke actoren
te reguleren. Hier zal worden ingegaan op het onderscheid tussen directe
en indirecte regulering. Aangegeven zal worden wat onder deze begrippen
wordt verstaan, en onder welke categorie de vergunningenmarkt valt.
Vervolgens zal meer inzicht worden gegeven in de aard van marktconforme
regulering door de behandeling van enke1e kenmerken die in het algemeen
aan deze wijze van regulering worden toegedicht.

Marktconforme regulering door midde1 van een vergunningenmarkt
moet worden gezien als een bestuursrechtelijk instrument van de overheid
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tot beinvloeding van maatschappelijk gedrag. De vormgeving en de
uitvoering van het instrument zal dan ook vanuit bestuursrechtelijk
perspectief worden bezien. In §4 worden de vereisten voor regu1ering die
voortvloeien uit de twee functies van het bestuursrecht, te weten de
instrumente1e functie en de waarborgfunctie, in het kort uiteengezet. Bij
de regulering van milieubelastend gedrag dient evenwe1 ook rekening te
worden gehouden met de specifieke kenmerken van het beleidsveld. Daarom
wordt vervolgens aandacht besteed aan enkele criteria voor de wijze van
regulering van milieubelastend gedrag, die voortv1oeien uit de karakteristie-
ken van het milieubeleidsveld (§4.3). Aansluitend daarop wordt in §5
ingegaan op de veranderde inzichten omtrent sturing van maatschappelijke
processen. Daarbij zal de 'wettelijk bepaalde zelfregulering' centraal staan.
In §5.3 wordt een verband gelegd tussen de algemene opvattingen terzake
van de wijze van sturing door de overheid en het specifieke milieuvraagstuk.
Aangegeven wordt, wat de heersende sturingsambitie is in het Nederlands
milieubeleid en wat de uitgangspunten zijn voor de verdere ontwikkeling
van het instrumentarium. Vervo1gens wordt in §5.3.3 het belang van de
bestudering van het in Nederland nog vrij onbekende (en misschien daarom
ook onbeminde?) instrument van de vergunningenmarkt aangegeven. In
§6 volgt een slotbeschouwing.

2 De taak van de overheid bij de bescberming van bet leefmilieu

2.1 Art. 21 Grondwet

Het gedrag van burgers, bedrijven en instellingen heeft een grote invloed
op ons leefmilieu. Enerzijds wordt het leefmilieu gebruikt en vervuild door
het ontplooien van maatschappelijke activiteiten, anderzijds vormt een goed
leefmilieu jnist de basis voor het voortbestaan van de maatschappij.

In een rechtsstaat is een ieder in principe rechtens vrij datgene te doen
wat hem goeddunkt, tenzij op rechtmatige wijze regels zijn gesteld die het
individu in zijn beslissingsvrijheid, en dus zijn gedragsvrijheid, beperken.
Dit uitgangspunt heeft zijn neerslag gevonden in de formulering van een
aantal vrijheidsrechten in ooze Grondwet. De overheid dient op te komen
voor de behartiging van algemene belangen teneinde een rechtvaardige
samenleving te verwezenlijken. De opvatting van de staat als sociale
rechtsstaat is bevestigd door de grondwetswijziging van 1983, waardoor
de zogenoemde 'sociale grondrechten' in de Grondwet zijn geintroduceerd.
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Een van de zorgplichten van de staat betreft het milieu. Art. 21 van de
Grondwet luidt dan ook:

'De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land
en de bescherming en de verbetering van het leefmilieu. ' .1

Deze ruim geformuleerde grondwettelijke bepaling geeft aan de overheid
onder meer de opdracht milieubeleid te voeren. De introductie van art. 21
Grondwet in 1983 komt op een moment dat er reeds een omvangrijk
milieurechtelijk stelsel is gecreeerd. Ook zonder de aanwezigheid van een
dergelijk grondrecht in de Grondwet werd het voeren van milieubeleid reeds
(terecht) als een taak van de overheid beschouwd. De wetgever heeft immers
al- met name sinds eind jaren zestig - maatregelen genomen door diverse
milieuwetten uit te vaardigen. De introductie geschiedt echter ook op een
tijdstip dat duidelijk wordt dat het overheidsoptreden nog niet voldoende
resultaat heeft opgeleverd. De gestelde doeleinden in de zogenaamde 'Instru-
mentennota' van 1974 blijken niet volledig te zijn gehaald," terwijl nieuwe
ernstige milieu problem en zich voordoen, zoals de ontdekking van talloze
bodemverontreinigingen en de verzuring en vermesting van het leefmilieu.

Art. 21 Grondwet geeft uitdrukking aan de rol die de overheid in een sociale
rechtsstaat dient te vervullen ten aanzien van het leefmilieu. Aangenomen
kan worden dat art. 21 Grondwet een verplichting voor de overheid betekent
om een milieubeleid te voeren."

Art. 21 bevat evenwel een vrij vage omschrijving van hetgeen waarop
de overheidszorg gericht dient te zijn. In hoeverre de overheid dient te
zorgen voor de bescherroing en verbetering van het leefmilieu dient in eerste
instantie door de politieke organen te worden bepaald. Hierbij moet niet
alleen de bestaanszekerheid van de mens, maar ook het behoud van de
natuur het uitgangspunt zijn." Verder zullen er ook keuzes moeten worden

Zie hierover: J. Bokma, Ben grondrecht op een leefbaar milieu, in: Men R 1976, p. 185-192;
en: H.A.F.J. Tilborghs, Bewoonbaarheid en milieu, in: A.K. Koekkoek, W. Konijnenbelt
en F.C.L.M. Crijns (red.), Grondrechten, Nijmegen 1982, p. 403-414.

2 De lnstrumentennota, TK 1974-1975, 13 100, Hoofdstuk XVII nr. 2 Bijlage I, bepaalde
in 1974 op p. 144: 'De algemene beleidsdoelstellingenrichten zich met name op een sanering
van de milieuverontreiniging in de periode omstreeks 1980 en het scheppen van de
noodzakelijke voorwaarden, die in de tachtiger jaren een milieuvriendelijke produktie en
consumptie mogelijk moeten maken. ' .

3 Gilhuis spreekt in zijn rede van een rechtsnorm die de overheid verplicht tot het voeren
van een milieubeleid. P. C. Gilhuis, Milieurecht op weg naar dejaren negentig ; Zwolle 1989,
p. 21.

4 EK 1976-1977, 13 872 en 13 873, nr. 55b, p. 48 en 49. Zie ook: C. de Klemm, The
conservation of biological diversity: state obligations and citizen duties, in: Environmental
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gemaakt inzake de interne spanningen van art. 21: de zorg van de
bewoonbaarheid van het land zou bijvoorbeeld niet altijd kunnen samengaan
met de bescherming en verbetering van het leefmilieu.' Bovendien zal in
de politieke besluitvorming omtrent de intensiteit van het milieubeleid tot
uitdrukking komen dat de overheid ook andere belangen dan het milieube-
lang te behartigen heeft.

Artike121 Grondwet laat aan de overheid ook met betrekking tot de
keuze van de beleidsinstrumenten een ruime beleidsvrijheid. Het geeft niet
precies aan welk niveau van milieubescherming moet worden nagestreefd
en welke instrumenten daarvoor moeten worden ingezet. De instrumentatie
van het milieubeleid zal dan ook door politieke besluitvorming verder
gestalte moeten krijgen.

2.2 Een schoon milieu als coliectiej belang

Er zijn verschillende argumenten voor het aannemen van een zorgplicht
van de overheid tot het voeren van een milieubeleid. Deze argumenten
vloeien met name voort uit het feit dat een schoon leefmilieu het karakter
van een collectief belang heeft. Een ieder is immers gebaat bij een goed
leefmilieu. De toestand van de diverse milieucompartimenten - te weten
bodem, water en lucht - is van belang voor de gehele huidige en
toekomstige maatschappij en voor het kunnen bestaan van flora en fauna.
Uitgaande van het collectieve belang bij een goed leefmilieu kan het bestaan
van een overheidstaak gefundeerd worden op de volgende argumenten, die
soms een onderlinge samenhang vertonen:

Het marktmechanisme, het ordenende principe van de westerse maat-
schappijen, is zonder correctie niet geschikt voor de bescherming van
het leefmilieu. Indien men de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen
willaten bepalen door het spel van vraag en aanbod, dan dienen in dit
proces alle baten en lasten tot uitdrukking te worden gebracht." Aan
verschillende vormen van milieubelasting wordt door de markt geen
kostprijs verbonden. In dit gegeven is de oorzaak van de milieuproble-
matiekin belangrijke mate gelegen. 7Doordat vervuiling kan geschieden

policy and law, vol. 19, p. 51, 1989. De Klemm betoogtdat overheidsoptreden ook gericht
dient te zijn op het behoud van 'biological diversity'.

5 P.C. Gilhuis, De verhouding van milieurecht tot waterrecht, in: preadviezen Waterbeheer
en milieubeheer Vereniging voor Milieurecht, Zwolle 1986, p. 3.

6 E.L. Berg, Economie en milieuverschoning, in: Milieuhejfingen, Geschriften van de
Vereniging voor Administratief Recht, Groningen 1975, punt 9 op p. 89/90.

7 Zie bijvoorbeeld G. Ruff, The economic common sense of pollution, in: The public interest,
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zonder dat daaraan een betalingsverplichting is gekoppeld, wordt zij
niet of slechts op morele gronden geremd. De overheid dient daarom
in geval van ontbreken van milieuvriendelijk gedrag te intervenieren
in maatschappelijke processen teneinde het milieu te beschermen;"
Het milieu is een stemloos goed. Het kan niet vechten voor zeltbehoud.
Het vormt een gemakkelijk slachtoffer voor degenen die - bewust of
onbewust - geen rekening met het milieu houden, ook al zou er een
kostprijs aan zijn verbonden. De overheid zou als vertegenwoordiger
van het milieubelang kunnen optreden;?
Milieubederf, zoals bijvoorbeeld het broeikaseffect en de aantasting
van de ozonlaag, heeft in veel gevallen op de lange termijn ernstige
gevolgen. Wij zijn gebruikers van een goed waarvan ooze nakomelingen
afhankelijk zullen zijn. Het gedachtegoed van de 'duurzame ontwikke-
ling' ('sustainable development') waarop de Commissie Brundtland haar
rappport heeft gebaseerd, heeft betrekking op de belangen van de
toekomstige generaties. De Commissie benadrukt voorts de wederzijdse
afhankelijkheid van het milieubelang en de economische groei. Het
begrip 'sustainable development', dat een basis voor de besluitvorming
van de overheid dient te zijn, ziet op het integreren van het milieubelang
en de economische groei. Daardoor zou volgens de Commissie het
behoeftepatroon van toekomstige generaties gewaarborgd kunnen worden
onder instandhouding van het voldoen van de noden en wensen van
de huidige generaties. 10 Afgezien van de vraag of dit standpunt als
juist en haalbaar kan worden beschouwd, kan in ieder geval worden
aangenomen dat de overheid de zorg voor generaties (en hun belang
bij een schoon leefmilieu) na 008 op zich zou moeten nemen;
Bovendien vormt het milieu een onoverzichtelijk geheel van samenhan-
gende elementen. Voor een individu valt het moeilijk in te schatten wat
de gevolgen voor het milieu van een bepaalde activiteit zullen zijn. Er
zal veel onderzoek moeten worden gedaan naar de effecten van
milieubelastende handelingen en de mate waarin milieubelastend gedrag
in haar zeer verschillende verschijningsvormen zal moeten worden

no. 19, spring 1970, p. 69-85.
8 Zie ook: SER, Economie en Milieu, 's Gravenhage 1991, p. 21 e.v., en: Economen in brief

aan premier Lubbers: overheid moet actief ingrijpen om het milieu te redden, Stcrt. 58,
22-3-1989.

9 Zie verder hieromtrent ook §4.3.6 van dit hoofdstuk:.
10 The World Commission on environment and development (Commissie Brundtland), Our

common future, Oxford etc. 1987 p. 37-41.
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teruggebracht. Een bundeling van onderzoeksinspanningen door de
overheid is vanuit dat oogpunt wenselijk;
De milieuproblematiek is grensoverschrijdend. Elk land streeft in
principe zijn eigen belang na. Nationale activiteiten kunnen echter een
grensoverschrijdende milieubelasting veroorzaken. Internationale
afspraken zijn om die reden noodzakelijk voor het behoud van het
leefmilieu. In het proces van internationale samenwerking vormt de
overheid een belangrijke actor.

Uit het voorgaande vloeit voort, dat het een taak is van de overheid een
beleid te voeren dat gericht is op het behoud en de bescherming van het
leefmilieu.

3 Overheidssturingdoor regulering

3.1 Inleiding en begripsbepaling

De in de vorige paragraaf aangeduide taak van de overheid impliceert dat
zij het gedrag van maatschappelijke actoren in een milieuvriendelijke richting
zal moeten trachten te beinvloeden. Onder 'overheidssturing' wordt door
mij verstaan: de door de overheid te verrichten beinvloeding van het gedrag
van maatschappelijke actoren teneinde een beleidsdoelstelling te bereiken.
De kern van sturing bestaat uit het feit dat de overheid de beslissings-
vrijheden van burgers en hun organisaties wenst te beinvloeden, hetgeen
gericht is op het bereiken van een beleidsdoel. 11

In ieder geval die overheidsmaatregelen, waarmee wordt beoogd dwingend
in te grijpen in beslissingsvrijheden van burgers en hun organisaties, dienen
ingevolge de legaliteitseis op een wettelijke grondslag te rusten. Voorzover
de beslissingsvrijheden van maatschappelijke actoren worden begrensd
doordat de overheid met het oog op dat doel normen stelt, spreek ik van
'regulering' .

Regulering bestaat uit twee essentiele elementen. Ten eerste is dit de
normstelling, dat wil zeggen het bepalen en het opleggen van de (rechten
en) plichten van maatschappelijke actoren. Een tweede element is de
handhaving van die verplichtingen. Handhaving kan worden gezien als het

11 Zie ook de door Derksen genoemde kenmerken van overheidssturing: W. Derksen, De
werkelijkheid van de terugtred in: W. Derksen, Th.G. Drupsteen en W.J. Witteveen (red.),
De terugtred van regelgevers. Meer regels, minder sturing Z, Zwolle 1989, p. 18-21.
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bewerkstelligen van de naleving van de opgelegde normen door middel
van het eontroleren van het gedrag en het opleggen van saneties indien er
sprake is van normoversehrijdend gedrag.

(Overheids- )regulering onderseheidt zieh van zelfregulering doordat
in het laatste geval door de burgers zelf de verantwoordelijkheid wordt
genomen voor het opleggen en/of handhaven van normen of maatregelen. 12

Vergunningverlening wordt wel aangemerkt als een sehakel in de
zogenaamde 'reguleringsketen' .13 Alhoewel het weliswaar een belangrijk
onderdeel is van de klassieke regulering, aeht ik 'vergunningverlening' niet
een onmisbaar element van regulering. Het sturen van maatsehappelijk
gedrag door middel van regulering kan immers ook op andere wijze
plaatsvinden dan door een aan een wettelijke verbodsbepaling gekoppelde
bevoegdheid voor een bestuursorgaan tot vergunningverlening. 14

De middelen die de overheid gebruikt in het kader van overheidssturing
worden hier 'instrumenten' genoemd. De instrumenten in het kader van
regulering kunnen met 'reguleringsvormen' worden aangeduid.

Inde literatuur worden vele indelingen van het overheidsinstrumentarium
gemaakt. Eenheid in terminologie ontbreekt. De volgende driedeling is
gebaseerd op de wijze van gedragsbeinvloeding en is in de literatuur vrij
gebruikelijk:
a) De overheid kan door middel van het opleggen van rechtens cfdwingbare

gedragsverplichtingen de gedragsalternatieven van maatsehappelijke
aetoren beperken;

b) De overheid kan door positieve of negatieve financiele prikkels traehten
de maatsehappelijke aetoren tot een milieuvriendelijk gedrag te stimule-
ren;

e) De overheid kan door middel van injormatieoverdracht en door overleg
traehten de beslissingen van maatsehappelijke aetoren in de door haar
gewenste riehting te beinvloeden.

Deze driedeling kan ook worden getypeerd als respeetievelijk hetjuridisch,
het eeonomiseh en het communieatief sturingsmodel." Deze typering (of
hier sterk op gelijkende typeringen) van het overheidsinstrumentarium wordt
veel gehanteerd. Er moet eehter worden gewaakt voor een misverstand die
door deze begripshantering zou kunnen ontstaan. Immers, ook bepaalde

12 Op zelfregulering wordt in §S.2 teruggekomen.
13 Zie Plan Iruegratie Milieubeleid, 28 juni 1983, TK 1982-1983, 18010, nr. 1, p. 14. Zie

ook: P. Winsemius, Gast in eigen huis, Alphen aan den Rijn 1986, p. 79 e.v.
14 Zie hiervoor §3.2.
15 F.C.J. van der Doelen, Beleidsinstrumenten en energiebesparing (diss.), Enschede 1989.

25



Hoofdstuk II

vormen van financiele prikkeling zijn duidelijk reguleringsvormen, en
behoren daarmee tot het juridisch instrumentarium. Ook financiele
reguleringsvormen moeten voldoen aan de rechtsstatelijke vereisten die voor
regulering golden." Financiele prikkeling moet in ieder geval worden
beschouwd als een reguleringsvorm, als de beslissingsvrijheid direct of
indirect op een rechtens afdwingbare wijze wordt beinvloed. De verplichting
om bij het verrichten van een vorm van milieubelasting een hefting te
betalen, is hier een voorbeeld van. De vervuiler heeft weliswaar de
keuzevrijheid om de vervuiling al dan niet te verrichten, maar als hij dat
doet, is hij tot betaling van de hefting verplicht. Ook bij het zogenaamde
economische sturingsmodel, waaronder onder meer de hefting en de
vergunningenmarkt worden geschaard,'? kan er dus sprake zijn van
juridische instrumenten. 18Het juridische en het economische sturingsmodel
zijn derhalve moeilijk van elkaar te onderscheiden begrippen, waardoor
er verwarring kan ontstaan. Indien bijvoorbeeld wordt gesproken over de
'gewijzigde waardering van het juridische sturingsmodel' , 19 dan dient voor
ogen te worden gehouden dat hiermede de klassieke reguleringsvorm
(fysieke regulering) wordt bedoeld, en niet de financiele reguleringsvormen
zoals de regulerende hefting, ook al is deze laatste te beschouwen als een
juridisch instrument.

Ben ander onderscheid dat veelvuldig wordt gemaakt, is het onderscheid
tussen regulerende en stimulerende instrumenten," hetgeen ook wei wordt
verwoord door de termen 'directives' en 'incentives' .21 Ook op deze
begripsonderscheiding is kritiek mogelijk. Indien onder stimulerende
instrumenten tevens heftingen (en bijvoorbeeld ook subsidies) worden
geschaard, is er weliswaar sprake van een prikkelend karakter, maar
evenzeer is sprake van regelgeving, van een reguleringsvorm.P

Door mij zullen de reguleringsvormen niet worden onderscheiden in
juridische en economische of in regulerende en stimulerende. In plaats

16 Zie hieromtrent §4 van dit hoofdstuk. Dit kan voorts ook worden gesteld ten aanzien van
de onder (c) genoemde sturingsmogelijkheid.

17 W.J. V. Vermeulen, Het economische en communicatieve sturingsmodel: altematieven voor
regelgeving in het milieubeleid?, in: P. Glasbergen (red.), Milieubeleid: theorie enpraktijk,
's Gravenhage 1989, p. 171.

18 Vergelijk F.C.J. van der Doelen, a. w. 1989, p. 49-50.
19 W.J.V. Vermeulen, a.w. 1989, p. 173.
20 lMP-Milieubeheer 1985-1989, TK 1984-1985, 18602 nrs. 1-2, p. 118.
21 B. Mitnick, The political economy of regulation, New York NY 1980.
22 Vermeulen onderkent dit feit. Hij stelt, dat voor de toepassing van sommige stimulerende

instrumenten zoals de regulerende hefting 'dwingende regelgeving' nodig is. W.J.V.
Vermeulen, a.w., p. 176.
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daarvan wordt een onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte
regulering. In de volgende paragraaf (§3.2) voIgt een nadere uitwerking
van dit begrippenpaar, waarbij wordt ingegaan op het kenmerkende verschil
in normstelling tussen beide vormen van regulering. Dit wordt geiUustreerd
met aan de Nederlandse milieuwetgeving ontleende voorbeelden van directe
en indirecte reguleringsvormen. Vervolgens wordt in §3.3 verder ingegaan
op marktconforme regulering. Er zal daar worden aangegeven of de
vergunningenmarkt een direct of een indirect regulerend instrument is.
Tevens zal worden geschetst wat kenmerkend voor marktconforme
regulering wordt geacht.

De onder (c) vermelde sturingsmogelijkheden blijven verder buiten
beschouwing. Dit doet niet af aan het feit, dat voorlichting en communicatie
van groot belang moeten worden geacht voor de beinvloeding van
maatschappelijke processen. Echter, voor het behartigen van haar zorgplicht
voor een goed leefmilieu is het voor de overheid van essentieel belang dat
zij het gedrag van actoren kan sturen in de door haar gewenste richting.
Hiervoor dient zij over bevoegdheden te beschikken om aan het gedrag
van maatschappelijke actoren beperkingen op te leggen. De onder (c)
genoemde instrumenten hebben in dit opzicht vooral een aanvullende rol
op de directe en indirecte reguleringsvormen.P

3.2 Reguleringsvormeri"

3.2.1 Directe regulering

Aan de hand van de wijze waarop de beslissingsvrijheid van maatschappe-
lijke actoren wordt beperkt, kan een onderscheid worden gemaakt tussen
directe en indirecte regulering.

Bij directe regulering heeft de normstelling rechtstreeks betrekking op
het gedrag dat de overheid wenst te sturen. Wat betreft het milieurecht
betekent dit dus dat de voorschriften direct betrekking hebben op het

23 Overigens kan er ook van 'communicatieve regulering' worden gesproken. Dit is het gevaJ
indien het overheidsingrijpen er op is gericht om communicatie te sturen. Zie hierover: L.M.
van Vliet: Een toekomstvoorcommunicatieve regulering?, in: Bestuurswetenschappen 1991,
nr. 4, p. 272-288.

24 De nu volgende paragrafen 3.2.1, 3.2.2. en 3.2.3. zijn een bewerking van §2.2 van mijn
publicatie Effectiviteit van milieuwetgeving: toepassing van wettelijke instrumenten, in: Ph.
Eijlander e.a. (red.), Milieu als wetgevingsvraagstuk, Zwolle 1991, p. 145-160.
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milieubelastend gedrag." De term 'direct' duidt op het feit dat de
normering rechtstreeks betrekking heeft op het verrichten van een
milieubelastende handeling of activiteit. Tot directe regulering behoort dus
bijvoorbeeld het stellen van regels inhoudende de emissie, het industriele
proces of de kwaliteit van het product.

In het Nederlands milieurechtelijk stelsel bestaat de traditionele vorm van
directe regulering uit een verbod om een bepaalde activiteit te verrichten,
behoudens een vergunning. De verleende vergunning gaat doorgaans gepaard
met (gedetailleerde) voorschriften, die de gedragsvrijheid van de geregu-
leerden rechtstreeks beperken.
Vanouds inde Hinderwet, maar ook inde meeste sectorale milieuwetten,

wordt aan het vergunningenstelsel een hoofdrol toegekend voor de
beheersing van milieubelastende gedragingen." Langzamerhand wordt
evenwel meer gebruik gemaakt van het toewijzen van de bevoegdheid aan
de Kroon om bij algemene maatregel van bestuur algemene regels uit te
vaardigen ten aanzien van inrichtingen ofverontreinigende handelingen."
De amvb' s bevatten doorgaans gedetailleerde gedragsnormen voor
inrichtingen of milieubelastende activiteiten. In het wetsvoorstel 'Vergunnin-
gen en algemene regels c.a.', dat dient ter uitbreiding van de Wabm (de
naam van deze wet zal bij inwerkingtreding van het VAk-wetsvoorstef"
worden veranderd in 'Wet milieubeheer'), komt zowel een vergunnin-
genstelsel als ook de bevoegdheid van de Kroon om algemene regels te
stellen voor.

Door directe regulering kan van overheidswege meer of minder gedetailleerd
worden aangegeven, welke milieubelastende handelingen van maatschappe-
lijke actoren jegens (in ieder geval) de overheid rechtmatig of onrechtmatig

25 In het NMP-Plus wordt dit ook 'directe regulering' genoemd. Zie tevens de Notitie
Instrumentarium, p. 19. Deze vonn van sturing wordt overigens vaak aangeduid met' fysieke
regulering' of 'directe regelgeving'.

26 H. Waller, Milieuhygienerecht en -beleid voor zover belang voor de bouw, in: Bouwrecht
1982, m.n. p. 220 e.v.

27 Zie de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), art. 8 tot en met 13, bijv. de amvb ex
art. 9 Wbb: 'Besluit gebruik dierlijke meststoffen', Stb. 1987, 114, gewijzigd bij bet Besluit
van 6 oktober 1989, Stb. 501, 21 december 1989, Stb. 99. Zie ook: art. 2a Hinderwet.
(Stb, 1981, 409). Het is de bedoeling dat de amvb's ex art. 2a Hw (of op grond van bet
toekomstigehoofdstuk Vergunningen en algemene regels van deWet milieubebeer) driekwart
van de hinderwetplichtige inricbtingen zullen gaan bestrijken.

28 TK 1988-1989, 21087 (verder: VAR-wetsvoorstel). Dit wetsvoorstel is op 27 augustus 1991
door de Tweede Kamer aanvaard. Zie verder ook §5.3.1.
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zijn. Er kan in deze een onderscheid worden gemaakt tussen doel- en
middelvoorschriften. Bij doelvoorschriften (ook wel 'output-normen'
genoemd) wordt het doel van de beoogde gedragsbeinvloeding opgelegd
aan de vervuiler. Een voorbeeld hiervan is een emissienorm, waarmee aan
een vervuiler wordt opgelegd hoeveel hij van een bepaalde stof mag
emitteren. Aan de vervuiler wordt dan de vrijheid overgelaten om te
beslissen, hoe dat doel wordt bereikt." Door een middelvoorschrift wordt
daarentegen meer gedetailleerd aangegeven op welke wijze een vervuiler
dient te handelen teneinde minder milieubelasting te veroorzaken. Ben norm
betreffende de constructie van een installatie is hiervan een voorbeeld.
Middelvoorschriften laten dus ten opzichte van doelvoorschriften in principe
minder ruimte over aan de vervuiler om naar eigen goeddunken zijn
activiteiten in te richten. Het voordeel van een doelvoorschrift is derhalve
gelegen in het feit dat de vervuiler op eigen wijze kan voldoen aan de norm,
hetgeen tot kostenbesparingen zou kunnen leiden." Middelvoorschriften
worden in de praktijk van de handhavi ng evenwel vaak beter controleerbaar
geacht."

In het VAR-wetsvoorstel wordt in art. 17 aan het bevoegd gezag de
bevoegdheid verleend beide soorten voorschriften op te leggen (daarnaast
zijn ook andere voorschriften mogelijk). De voorschriften (doel- en
middelvoorschriften of een combinatie daarvan) die het best passen bij het
betrokken geval zullen volgens de toelichting bij het wetsvoorstel moeten
worden opgelegd."

3.2.2 Indirecte regulering

Milieubelastend gedrag kan ook op een indirecte wijze worden gereguleerd.
Dit is het geval indien er gedragsvoorschriften worden opgelegd, die niet
rechtstreeks betrekking hebben op het te beinvloeden (milieubelastend)
gedrag, maar gedragsalternatieven betreffen die in relatie staan tot dat

29 Vergelijle in dit verband art. 17 derde lid van het VAR-wetsvoorstel, TK 1988-1989 21087
nr. 7, p. 3: Voorzover aan een vergunning doelvoorschriften worden verbonden worden
daaraan in ieder geval ook voorschriften verbonden, inhoudende dat op een daarbij aangegeven
wijze moot worden bepaald of aan de doelvoorschriften wordt voldaan en dat de daarbij
verlcregen gegevens ter beschilclcingmoeten worden gesteld van het bevoegd gezag.

30 Zie ook: SER, Advies Nationaal Milieubeleidsplan, '9 Gravenhage 1989, p. 22-23.
31 p.e.A. Hulst, M.M.A. Prop, Handhaafbaarheid instrumentarium, reeks Handhaving

milieuwetten, VROM 1988/25, 's Gravenhage 1988, p. 16. Zie ook: J.L. Moore, L. Parker
e.a., Using incentives for environmental protection, 1989 p. 27.

32 Zie art. 17 van het wetsvoorstel en paragraaf 2.2.4 van de memorie van toelichting (TK
1988-1989,21087 nr. 3).
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(milieubelastend) gedrag. Dergelijke verplichtingen kunnen onder meer
bestaan uit het verriehten van onderzoek - bijvoorbeeld met het doel
om na te gaan wat de gevolgen van een aetiviteit voor het milieu zijn -
of het leveren van een financiele prestatie jegens de overheid indien een
bepaalde milieubelasting wordt verrieht.

Met name het sturen van rnilieubelastend gedrag door het gebruikrnaken
van positieve en negatieve financiele prikkels wordt vaak als voorbeeld
van indirecte regulering aangeduid." Deze vorm van indireete regulering
kan als marktconforme regulering worden gekarakteriseerd." Eehter ook
het opleggen van bijvoorbeeld een onderzoeksverpliehting kan een indireete
reguleringsvorm zijn, mits het gewenste op het milieu betrekking hebbende
gedrag niet door de norms telling rechtstreeks wordt voorgeschreven. Door
een onderzoek naar de gevolgen van een milieubelastende activiteit voor
het milieu wettelijk te verplichten, kan de gereguleerde tot bepaalde nieuwe
inzichten komen. Op grond daarvan kan hij mogelijkerwijs tot een milieu-
vriendelijker gedragsalternatief besluiten.

In het vervolg van deze studie zal verder alleen worden ingegaan op
indirecte regulering door rniddel van financiele prikkels. De subsidiering
van rnilieuvriendelijk gedrag blijft bier verder ook buiten beschouwing.

Ook bij indirecte regulering door rniddel van financiele prikkels grijpt
de overheid in in besluitvorrningsprocessen van burgers en bedrijven. Er
komen van overheidswege opgelegde verplichtingen voor, die door haar
kunnen worden gehandhaafd." Deze hebben echter in tegenstelling tot
de direete reguleringsvormen niet rechtstreeks betrekking op het (rnilieube-
lastend) gedrag, maar op financiele prestaties van de gereguleerden.

In de Nederlandse rnilieuwetgeving komen weinig indirecte regulerings-
vormen door rniddel van financiele prikkels voor. 36

33 VergelijkP. Winsemius, a.w. 1986, p. 78-103. Hij omschrijftindirecte reguleringals voIgt:
'de gedragsbeinvloeding wordt bereikt door het verschaffen van economische motieven voor
een milieuvriendelijk gedrag'.

34 Zie ook §3.3.1.
35 Bressers daarentegen omschrijft financieel intemaIiserende instrumenten als beleidsinstrumen-

ten die zonderformele dwang enmet geldstromen waarvan de omvang relatief sterk evenredig
is met het gedrag van gereguleerden de voor- en/of nadelen van gedragsaltematieven sterk
beinvloeden. I.Th.A. Bressers, Financieel intemaliserende instrumenten, in: H. Bezemer,
W.T. De Groot en G. Huppes (red), Instrumenten voor milieubeleid, Alphen aan den Rijn
1988(b), p. 66.

36 Bij de totstandkoming van een hoofdstuk betreffende financiele bepalingen in de Wabm zijn
er bijvoorbeeld nauwelijks dergelijke reguleringsvormen geintroduceerd. Zie voor een
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De hefting die door waterkwaliteitsbeheerders op grond van art. 17
Wet verontreiniging oppervlaktewateren" kan worden ingesteld, neemt
een bijzondere plaats in. Deze van oorsprong bedoelde financieringshefting
blijkt een sterk gedragsbeinvloedend effect te hebben. Uit de dissertaties
van Bressers en Schuurman blijkt dat de Wvo-heffing zelfs een sterker
gedragsbeinvloedend effect heeft gehad dan het daarvoor bedoelde
vergunningenstelsel. 38 Om deze reden wordt de hefting in stand gehouden
en heeft zij geen onderdeel uitgemaakt van de herziening van het financie-
ringssyteem van de milieuwetgeving."

Ook in het meststoffenbeleid komt een hefting voor. Deze zogenaamde
'overschothefting'wordt geheven terzake van het produceren van dierlijke
mest. 40 De gedragsregulerende functie wordt versterkt door een staffeling
in het tarief." Er worden afwijkende tarieven aangebracht ter stimulering
van een bepaalde gewenste afzet van mest of als vorm van erkenning van
een geringer probleem bij afzet. De hefting werkt aanvullend op de in de
Meststoffenwet geregelde directe reguleringsvormen.

Ben van de weinige regulerende heftingen is verder de hefting op gelode
lichte olie ter bevordering van het gebruik van ongelode lichte olie.?

Naast de hefting worden ook andere vormen van indirecte regulering
in combinatie met directe regulering toegepast. Zo heeft de Kroon op grond
van art. 17 van de Wet bodembescherming de bevoegdheid om in een
algemene maatregel van bestuur, die op grond van de artt. 8 tot en met
13 van de Wbb wordt uitgevaardigd en algemene regels inhoudt voor
bepaalde vormen van bodemverontreinigende activiteiten, de verplichting
op te nemen dat degene, die de betreffende werkzaamheden anders dan
als ondergeschikte verricht, financiele zekerheid stelt. Deze financiele
zekerheid kan worden verplicht voor het nakomen van de krachtens de
algemene maatregel van bestuur geldende regels dan wel voor de dekking
van de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de door de

commentaar: J.Th.A. Bressers, Geld voor milieubeleid of milieubeleid met geld?, in: M
en R 1987, met name p. 118 e.v.

37 Wvo, Wet van 13 november 1969, Stb. 536.
38 J.Th.A. Bressers, Beleidseffectiviteit en waterkwaliteitsbeleid (diss.), Enschede 1983; J.

Schuurman, De prijs van water (diss.), Arnhem 1988.
39 In de Notitie altematieve financieringsstelsels wordt overwogen dat de heffingen op grond

van de Wvo een aparte plaats innemen en dientengevolge bij de herziening van het
financieringsstelsel ongemoeid dienen te worden gelaten, hetgeen is geschied. TK 1984-1985
18 474 Dr. 6, p. 4.

40 Zie art. 13 Meststoffenwet, Wet van 27 november 1986, Stb. 598.
41 Zie de Regeling differentiatie overschotheffing II, Ster. 16-11-1988.
42 Art. 610 Wabm.
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werkzaamheden veroorzaakte verontreiniging of aantasting van de bodem.
In het VAR-wetsvoorstel is in een soortgelijke bevoegdheid voorzien. De
Kroon kanbij algemene maatregel van bestuur voor aan te geven categorieen
van gevallen, waarin inrichtingen ernstige nadelige gevolgen voor het milieu
kunnen veroorzaken, bepalen dat aan de vergunning tevens voorschriften
kunnen worden verbonden, die de verplichting inhouden dat degene die
de inrichting drijft financiele zekerheid stelt ter nakoming van zijn
verplichtingen dan weI ter dekking van zijn aansprakelijkheid voor schade
die voortvloeit uit de door de inrichting veroorzaakte nadelige gevolgen."

3.2.3 Wat is het verschil?

Ben essentieel verschil tussen directe en indirecte regulering van milieubelas-
tend gedrag is dat bij de eerste vorm is genormeerd, welk direct op het
milieu van invloed zijnde gedragsaltematief door de gereguleerde dient te
worden gevolgd. Bij indirecte regulering wordt het in grote mate overgelaten
aan de gereguleerde om al dan niet tot milieuvriendelijker gedrag over te
gaan. Bij indirecte regulering is het dan ook in principe onzeker, of een
bepaald niveau van milieubescherming zal worden bereikt. Dit zal immers
afhankelijk zijn van de keuze uit verschillende gedragsaltematieven die de
maatschappelijke actoren kunnen maken. Aan het kiezen van een door de
overheid minder wenselijk geacht gedragsaltematiefhangt dan in het geval
van indirecte regulering door middel van financiele prikkels echter weI een
prijskaartje. Door deze financiele prikkel wordt van indirecte regulering
een bepaalde invloed op het milieubelastend gedrag verwacht. Dat het
gedrag hierdoor aanzienlijk in een milieuvriendelijke richting kan worden
beinvloed is gebleken bij de waterverontreinigingsheffing."

Bij directe regulering dienen de vervuilers dus aan de rechtstreeks op
het milieubelastend gedrag betrekking hebbende normen te voldoen.
Hierdoor is er een garantie dat een bepaald niveau van milieubescherming
wordt bereikt. Dit kan echter slechts als een papieren garantie worden
aangemerkt, omdat de verplichtingen voortvloeiende uit de directe regulering
nog moeten worden nagekomen door de maatschappelijke actoren. Ervarin-
gen met betrekking tot bijvoorbeeld de Hinderwet wijzen uit, dat er forse
tekortkomingen aanwezig kunnen zijn bij de uitvoering en de handhaving
van directe regulering (in het bijzonder klassieke vergunningenstelsels) door
de overheid. Ook uit het boek 'Milieubeleid in de praktijk' van Schudde-

43 Zie art. 20 van het vAR-wetsvoorstel.
44 Zie de vorige paragraaf.
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boom blijkt, dat de uitvoering en handhaving vaak een lastig punt vormen
voor de betreffende overheidsorganen." Met name de gelede norms telling
levert vaak problemen op. Voor het afstemmen van de normen op de
specifieke situaties is de overheid genoodzaakt voldoende kennis te vergaren
en om elke situatie opnieuw in ogenschouw te nemen. Bij indirecte
regulering wordt deze uitvoeringstaak voor een deel als het ware overgelaten
aan de maatschappelijke actoren, waardoor de regulering efficienter zou
kunnen zijn. Hier ontbreekt echter een papieren garantie dat een bepaalde
bescherming van het milieu wordt bereikt. Bovendien is ook voor de
indirecte reguleringsvormen een adequate uitvoering en handhaving nodig.

Het zou onjuist zijn te stellen, dat directe regulering per definitie minder
beslissingsruimte overlaat aan de gereguleerden. Ik za1 dit met een voorbeeld
verduidelijken. Een doelvoorschrift, bijvoorbeeld de verplichting voor een
bedrijf om niet meer uit te stoten dan een bepaalde hoeveelheid zwaveldioxi-
de per jaar, is een directe reguleringsvorm, omdat hierin wordt genormeerd
welke bescherming aan het milieu moet worden gegeven. Bij toepassing
van een dergelijk doelvoorschrift wordt aan de gereguleerde een aanmerkelij-
ke vrijheid overgelaten om te bepalen op welke wijze hij aan dat doel zal
voldoen.

Bij indirecte regulering door middel van een financiele belasting van
milieuonvriendelijke handelingen kan er feitelijk gezien een geringe
beslissingsruimte ontstaan voor de gereguleerde, indien aan een bepaalde
vorm van milieubelasting een forse prijs wordt gekoppeld. De termen directe
en indirecte regulering zijn derhalve op zichzelf niet bepalend voor de mate
van feitelijke beslissingsvrijheid die aan de gereguleerden wordt overgelaten.
Voor de bepaling van de mate van beslissingsvrijheid moet naar de inhoud
van de wettelijke verplichtingen worden gekeken.

3.3 Marktconforme regulering

3.3.1 Marktconjorme regulering en de vergunningenmarkt

Een essentieel kenmerk van overheidsregulering is dat de overheid interve-
nieert in de beslissingsvrijheden van maatschappelijke actoren. Indien het
overheidsingrijpen inspeelt op de wijze waarop maatschappelijke actoren
ingevolge de werking van de markt hun besluiten nemen, dan kan dit als
marktconforme regulering worden aangemerkt. Dit overheidsingrijpen zal

45 J. Schuddeboom, Milieubeleid in de praktijk, Enschede 1990.
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vooral bestaan uit het scheppen van kunstmatige marktverhoudingen door I

via regelgeving aan milieu-aantasting een prijs te verbinden. Indirecte
regulering door middel van financiele prikkels kan dan ook als marktconfor-
me regulering worden gekwalificeerd. Aan de gereguleerde wordt immers
de keuze gelaten tussen verschillende gedragsalternatieven, terwijl deze
keuzevrijheid wordt beinvloed door de prijs van de milieubelasting.

De mate van marktconformiteit van reguleringsvormen kan varieren. Het
is eerder een glijdende schaal dan een starre indeling tussen martkconform
en niet-marktconform.

Dat de vergunningenmarkt een marktconform instrument is, is vanwege
het feit dat er sprake is van verhandelbaarheid van vervuilingsrechten wel
duidelijk. Echter, de precieze vormgeving van de vergunningenmarkt,
waaronder bijvoorbeeld de bepaling dat een vervuilingsrecht slechts onder
wettelijk aangegeven voorwaarden mag worden verhandeld, is bepalend
voor de mate van marktconformiteit van het instrument.

Bij de vergunningenmarkt is er evenwel sprake van een papieren garantie
dat een bepaald niveau van milieubescherming zal worden bereikt. Door
de overheid wordt er immers een plafond aan de vervuiling gesteld. Er
worden niet meer vervuilingsrechten door de overheid aan de maatschappe-
lijke actoren verleend dan op grond van het vastgestelde milieubescher-
mingsniveau toegestaan is. De betreffende vervuiling mag voorts slechts
worden verricht indien de vervuiler over een vervuilingsrecht beschikt en
aan wettelijke voorwaarden met betrekking tot de aanwending van het
vervuilingsrecht voldoet. Hierdoor is er zekerheid in de vorm van een
papieren garantie dat het milieubeschermingsniveau wordt bereikt. Dit
kenmerk kan als een vorm van directe regulering worden beschouwd. De
vergunningenmarkt is dus een instrument waarbij ook sprake is van directe
regulering." Anderzijds wordt bij toepassing van het instrument een grote
mate van beslissingsvrijheid overgelaten aan de maatschappelijke actoren,
die door een financiele prikkel, namelijk de prijs van het verhandelbare
vervuilingsrecht, wordt beinvloed. De vergunningenmarkz kan derhalve\
worden gekwalificeerd als een markiconforme reguleringsvorm, die een
combinatie is van directe en indirecte regulering, Gesteld kan worden, dat

46 Vergelijk het NMP-plus, waarin de vergunningenmarkt wordt gezien als een 'mengvorm
tussen fysieke regulering en financiele prikkels'. NMP-plus, TK 1989-1990, 21 137, nrs.
20-21, bijlage 1, p. 15. Zie ook B. Mitnick, a.w. 1980 p. 390-391; SER, a.w. 1991, p.
48; A. Nentjes, J.L. de Vries (red.), Financiele instrumenten VOOT het Nederlandse
milieubeleid, Utrecht 1990, p. 33.
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I
door toepassing van het instrument de voordelen van directe en indirecte
regulering zouden kunnen worden gecombineerd.

De reden tot het toepassen van marktconforme regulering kan zijn om
bepaalde veronderstelde voordelen van de marktwerking tot uitdrukking
te laten komen, zoals een te verwachten efficientere bereiking van een tot
doel gestelde milieukwaliteit. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op
de kenmerken van marktconforme regulering, zoals die in de literatuur in
het algemeen aan deze wijze van overheidssturing worden toegedicht.
Achtereenvolgens komen aan de orde: de financieel intemaliserende werking
(§3.3.2), de stimulering van de technologische ontwikkeling (§3.3.3), en
de intensiteit van de overheidsbemoeienis met de individuele beslissingen
(§3.3.4). Tot slot wordt stilgestaan bij de vraag of marktconforme regulering
als een rechtvaardige wijze van overheidssturing kan worden beschouwd
(§3.3.5).

3.3.2 Financieel intemaliserende werking en efficienzie

Met name onder invloed van Pigou" wordt in de economische literatuur
de inzet van marktconforme instrumenten aanbevolen voor het reguleren
van milieubelastend gedrag. Door aan milieubelastend gedrag een prijs toe
te kennen wordt het eigen, financiele belang van de vervuilers direct
aangesproken. Men spreekt dan ook wel van 'financieel intemaliserende
instrumenten' .48

Bij de aanbevelingen tot marktconforme gedragsbeinvloeding wordt
meestentijds uitgegaan van (economisch) rationeel handelende maatschap-

, pelijke actoren, die hun beslissingen op basis van kosten-baten afwegingen
nemen. Daarbij is het doel van de afzonderlijke maatschappelijke actoren
een maximale behartiging van het eigen belang.

Door Schultze is ingegaan op de mogelijkheden voor de overheid om voor
het bereiken van beleidsdoeleinden meer gebruik te maken van de werking
van de markt en daarmee van het streven naar eigen belang door individu-
en." Met name terzake van het milieubeleid pleit Schultze voor een groter
vertrouwen in marktconforme instrumenten. Door prijsprikkels kan immers
worden bewerkstelligd, dat het milieu meer prioriteit in de besluitvorming

47 A.C. Pigou, The economics of welfare. Londen 1952.
48 1.Th.A. Bressers, a.w. 1988(b).
49 C.L. Schultze. The public use of private interest. Washington DC 1977.
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van burgers krijgt. De titel van Schultze's werk, 'The public use of private
interest' , geeft deze ratio van marktconforme regulering treffend weer. Bij
marktconforme regulering intervenieert de overheid dus in de beslis-
singsvrijheden van maatschappelijke actoren, maar dan op een zodanige-
wijze dat bewust wordt ingespeeld op de denkpatronen van de 'homo
economicus' .

\Het feit, dat in theorie door marktconforme instrumenten een bepaalde
milieukwaliteit tegen een efficiente inzet aan milieumaatregelen van de
vervuilers (dat wil zeggen een inzet zonder verspilling van middelen) kan
worden bereikt, vormt het belangrijkste economische argument v66r
marktconforme regulering. Tevens is er de verwachting, dat vanwege de
economische inzet van middelen, de milieukwaliteitsdoelstellingen eerder
worden bereikt dan het geval zou zijn bij de klassieke vormen van
gedragsregulering. so Door een efficiente verdeling van de milieumaatre-
gelen zou in vergelijking met andere vormen van regulering dezelfde
milieukwaliteit kunnen worden bereikt tegen minder kosten voor de
vervuilers, dan wel een hogere milieukwaliteit kunnen worden bereikt tegen
dezelfde kosten. Ben verspilling van middelen lijkt vooral in een tijd waarin
sprake is van een ernstige milieuproblematiek en waarin het besef groeiende
is dat een oplossing enkel gelegen is in drastische milieumaatregelen,
onaanvaardbaar. Onder deze omstandigheden, met name ook indien de
overheidsbudgetten klein zijn, worden marktconforme instrumenten wegens
hun veronderstelde efficiente verdeling van de milieumaatregelen aantrekke-
lijk.

De efficientie wordt bewerkstelligd door de hierboven reeds aangeduide
financieel intemaliserende werking van de marktconforme regulerings-
vormen." Dit heeft in theorie tot gevolg, dat de milieumaatregelen worden
genomen op de plaats waar dat tegen de minste kosten kan geschieden.

IHierbij wordt uitgegaan van de veronderstelling, dat de vervuiler voor wie

!
het goedkoper is om een milieumaatregel te treffen dan de prijs voor
milieubelasting te betalen, over zal gaan tot het verrichten van de
milieumaatregel. Voor anderen kan het daarentegen goedkoper zijn om
de prijs te betalen in plaats van de milieubelasting te reduceren. Zo ontstaat

\ er in theorie een automatische verdeling van inspanningen tot bet verricbten
ivan milieumaatregelen naar de plaatsen waar dat relatief gezien tegen de

50 I.L. Moore, L. Parker e.a., a.w. 1989 p. 13.
51 Zie voor een korte duidelijke uitleg het door A. Nentjes, geschreven hoofdstuk 'Milieu-eco-

nomie', in: 1.1. Boersema, e.a. (red.), a.w. 1989.

36



Overheidssturing van milieubelastend gedrag

geringste inzet aan middelen lean geschieden. Het voordeel van marktconfor- (
me regulering dat de milieumaatregelen efficient worden verdeeId, is vooral /
aan de orde indien er een sterke differentiatie in bestrijdingskosten is tussen
de bronnen die onder de werkingssfeer van het instrument vallen.

Het gegeven, dat door middel van marktconforme instrumenten de
milieukwaliteit op een efficiente wijze kan worden bereikt, is op zich
aantrekkelijk. De daadwerkeIijke realisering daarvan zal echter van vele
factoren athangen. In de eerste plaats kan een kanttekening bij de financiele
internalisatie worden gemaakt. Omdat veel milieubelasting door bedrijven
wordt veroorzaakt, kan worden verondersteld dat het milieubeleid
voornamelijk betrekking heeft op economisch rationeel handelende actoren.
Immers, een bedrijf streeft nu eenmaal in bedrijfseconomisch opzicht naar
winst-maximalisatie en derhalve naar kosten-beheersing. Het is echter van
belang om te onderkennen, dat voor de doorwerking van instrumenten op
de besluitvorming van maatschappelijke actoren ook andere factoren een
wezenlijke rol spelen. Daarbij is ook de hoeveelheid informatie die bij de
maatschappelijke actoren aanwezig is over de mogelijke gedragsalternatieven
en (informatie over) de voor- en nadelen daarvan relevant. 52

Bovendien mag worden aangenomen, dat met name burgers bij hun
besluitvorming ook irrationele motieven in acht nemen, zoals emotionele
overwegingen. Toch wordt weI eens verondersteld, dat ook zij hun besluiten
baseren op rationele overwegingen." Men kan echter niet steUen dat
burgers (en welicht ook bedrijven en instellingen) hun besluiten heel
objectief en slechts op rationele gronden nemen. Ook volgens Hoogerwerf
is een beschouwing van de mens als een doelrationeel wezen, dat zich in
zijn handelen richt op nutsmaximalisatie, een te eenzijdige verklaring voor
gedrag. Ook door bewust geloof, emoties en tradities kan het handelen van
de mens worden bepaald." Bovendien moet met de mogelijkheid rekening
worden gehouden dat mensen tevens de behartiging van algemene belangen
en groepsbelangen nastreven.

52 J.Th.A. Bressers, Instrumentatieproblemen: theoretische en praktische inzichten, in: P.
Glasbergen (red.), Milieubeleid, theorie en prakiijk, 's Gravenhage 1989.

53 Vergelijk I.C. Van der Vlies, Verhouding rechtsstaat en sturing, in: M.A.P. Bovens, W.
Derksen en W.J. Witteveen(red.), Rechtsstaat en sturing, Zwolle 1987, p. 133. Zij betoogt
dat de 'burger (is) niet van gisteren' is en dat burgers ook zelfinstrumenteel zijn gaan denken:
'zij gebruiken de regels om er, zo mogelijk, beter van te worden.'.

54 A. Hoogerwerf, De markt als metafoor van de politiek: een kritiek op de grondslagen van
de economische keuzetheorie, in: Beleidswetenschap 1991, Dr. 2, p. 107-131, m.n. p. 112-
115.
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Als tweede kanttekening geldt dat de concrete vormgeving en uitvoering
van het marktconforme instrument van grote invloed zullen zijn op het
vermogen om de beheersingslasten efficient te verdelen. Bij een theoretische
beschouwing kan geabstraheerd worden van tal van aspecten, die de
vormgeving en de uitvoering van dergelijke instrumenten beinvloeden. De
economische literatuur houdt, logischerwijs, geen of nauwelijks rekening
met de juridische invalshoek. Toch gaat juist vanuit deze invalshoek een
aanmerkelijke invloed uit op de vormgeving en uitvoering van het
instrument. Het is derhalve nog maar de vraag, ofhet vanuit eenjuridische
invalshoek mogelijk is om aan de vervuilers de vrijheid te laten zelf te
kunnen besluiten in welke mate zij milieubelasting zullen plegen.

Een derde kanttekening betreft de kosten die de maatschappelijke actoren
moeten maken. Het feit, dat marktconforme regulering zou kunnen leiden
tot een efficiente inzet aan milieumaatregelen sluit niet uit dat in vergelijking
met de klassieke reguleringsvormen de lasten voor het bedrijfsleven worden
verhoogd. Dit speelt bijvoorbeeld bij een bepaalde variant van de vergunnin-
genmarkt, namelijk indien de vergunningen worden verdeeld door rniddel
van een veiling door de overheid." Bij een veiling van vervuilingsrechten
geldt dat de bedrijven het vervuilingsrecht van de overheid moeten kopen,
hetgeen tot een lastenverzwaring leidt. Bovendien dient de marktprijs van
de vervuilingsrechten in het oog te worden gehouden; ook deze kan een
aanzienlijke verzwaring van de lasten van de maatschappelijke actoren tot
gevolg hebben.

Indien de stijging van de bedrijfslasten als bezwaarlijk wordt gezien,
kan een oplossing worden gezocht in de mogelijkheid dat de overheid de
door haar verkregen inkomsten van een marktconform instrument herverdeelt
over de vervuilers.

L

3.3.3 Stimulering van de technologische ontwikkeling

lIn tegenstelling tot de klassieke reguleringsvormen kunnen marktconforme
I~nstrumenten een op innovatie gerichte stimulerende werking hebben."
Indien door middel van directe regulering aan een bedrijf in een doelvoor-
schrift een maximale emissie-omvang wordt opgelegd of, nog remmender,
in een rniddelvoorschrift een bepaalde techniek wordt voorgeschreven, dan

55 Zie J.L. Moore e.a., a.w. 1989, p. 20.
56 Zie ookde SER, a.w. 1991, p. 58-60, en zieook: Economen in brief aan premier Lubbers,

Stcrt. 58, 22-3-1989, p. 3.
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is er voor het bedrijf geen prikkel om tot een verdere reductie dan op grond
van de voorschriften is toegestaan over te gaan, ook indien de kosten
daarvoor niet hoog zouden zijn. De klassieke regulering biedt geen enkel
financieel voordeel voor het bedrijf indien het milieuvriendelijker gaat
produceren. Bij een hefting of een vergunningenmarkt kan het daarentegen
voor een bedrijfjuist financieel gezien gunstig zijn om tot een emissiereduc-
tie te komen, omdat dat resulteert in een minder hoge hefting of in een
minder grote behoefte aan vervuilingsrechten, zodat deze niet behoeven
te worden gekocht of, bij een overschot aan vervuilingsrechten bij het bedrijf
zelf, kunnen worden verkocht. Door de financiele prikkel zou dus de
technologische ontwikkeling kunnen worden gestimuleerd.

Bovendien is in de literatuur gesteld, dat indien voor het voorschrijven
van gedragsnormen criteria gelden als de 'best haalbare' of 'best beschikbare
technieken', de innovatie eerder wordt ontmoedigd dan aangemoedigd.
Immers, indien een vervuiler een technologische uitvinding doet die tot
milieuvriendelijkere technieken leidt, dan roept hij daarmee gezien de
criteria voor normstelling de mogelijkheid tot strengere normstelling Op.57

3.3.4 Flexibiliteit door een geringe overheidsbemoeienis

Marktconforme regulering onderscheidt zich van andere vormen van
gedragsregulering, doordat aan de vervuilers een ruime beslissingsvrijheid
wordt overgelaten;" die door prijsprikkels wordt beinvloed. Door die
beslissingsvrijheid ontstaat er een aanmerkelijke flexibiliteit voor de actoren
om op rechtmatige wijze jegens de overheid te handelen. Zij hebben als
het ware de keuze uit verschillende gedragsalternatieven, waaraan verschil-
lende prijskaarten hangen. Zij kunnen binnen de kaders van het marktconfor-
me instrument beslissen, welk gedragsalternatief het best past bij de eigen
bedrijfsvoering. De beslissingsvrijheid kan bijvoorbeeld betrekking hebben
op de omvang van de milieubelastende handeling en de wijze van het
aanbrengen van vervuilingsreducties. De overheidsbemoeienis met de
individuele beslissingen van de maatschappelijke actoren is dus duidelijk
afstandelijker dan bij de klassieke reguleringsvormen. Doordat aan de
vervuilers een grotere beslissingsvrijheid wordt overgelaten, zouden

57 Vergelijk C.L. Schultze, a.w. 1977, p. 53.
58 Hetgeen in de bestuurskundige of economische literatuur ook weI wordt aangeduid met

"gedecentraliseerde besluitvorming'. Zie bijvoorbeeldJ.Th.A. Bressers, a.w. 1985, p. 11.
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economische ontwikkelingen minder snel worden belemmerd dan bij de
meer rigide klassieke reguleringsvormen. S9

Vanwege de beslissingsvrijheid die bij marktconforme regulering aan
maatschappelijke actoren wordt gegeven, wordt deze vorm van gedragsbe-
invloeding niet altijd voor alle milieubelastende activiteiten geschikt geacht.
In de Notitie Instrumentarium staat bijvoorbeeld:

'Als het gaat om stoffen die absoluut niet in het milieu terecht zouden
moeten komen, is fysieke regulering (een verbod) noodzakelijk. Ben
financieel instrument verdient dan, gezien de onzekerheden die daaraan
inherent zijn, niet de voorkeur.' .60

Speciaal terzake van de vergunningenmarkt kan een opmerking over de
vermeende grotere flexibiliteit worden gemaakt. Met name in de Ameri-
kaanse literatuur wordt als een voordeel van de vergunningenmarkt
aangemerkt dat in vergelijking met de klassieke regulering geen zware
belemmering wordt opgeworpen voor nieuwkomers." Dit argument geldt
voor de situatie in de VS met betrekking tot de regulering van luchtveront-
reinigende activiteiten door stationaire bronnen, waarbij in het kader van
de klassieke regulering aan nieuwkomers stringentere eisen worden gesteld
dan aan bestaande bronnen." Echter, het is niet ondenkbaar dat er ook
in het kader van een vergunningenmarkt belemmeringen voor nieuwe
bedrijven kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van voldoende
vervuilingsrechten, hetgeen onder meer afhankelijk is van het aanbod en
de prijs. Ben en ander zal sterk afhangen van de juridische vormgeving
en de feitelijke werking van de vergunningenmarkt.

3.3.5 Ontstaat door de markiwerking een rechtvaardige verdeling van
de vervuilingsruimte?

Door middel van een marktconform instrument zoals de vergunningenmarkt
tracht de wetgever het leefmilieu een bepaalde bescherming te geven op
een voor de vervuilers efficiente wijze. Betekent dit dat door de marktwer-
king ook een rechtvaardige verdeling van de toegestane milieubelasting
zal plaatsvinden? Deze vraag zal in deze paragraaf vanuit het perspectief
van de vergunningenmarkt worden behandeld.

59 R. B. Stewart, Controlling environmental risks, in: Columbia Journal of Snvironmental Law,
1988, p. 153-169.

60 Notitie Instrumentarium, p. 15.
61 R.B. Stewart, a.w. 1988, p. 160.
62 Zie over de reden voor en de inhoud van deze bepaling §IVA.2.3.

40



Overheidssturing van milieubelastend gedrag

Hierboven is uiteengezet dat marktconforme instrumenten milieu-onvrien-
delijke gedragsaltematieven duurder maken. Aan deze wijze van reguleren
waarmee het beginsel 'de vervuiler betaalt' goed tot uitdrukking wordt
gebracht, zouden voordelen zijn verbonden, zoals een efficientere bereiking
van de milieukwaliteit en een stimulering van de technologische ontwikke-
ling. De keerzijde van het beginsel 'de vervuiler betaalt' luidt echter dat
degenen die over het grootste kapitaal beschikken, het meeste zouden kunnen
vervuilen. Bij toepassing van de vergunningenmarkt moet dan ook de vraag
worden gesteld, of het rechtvaardig is dat de meer kapitaalkrachtigen in
een betere positie komen te verkeren terzake van de mogelijkheid om te
kunnen vervuilen. Indien de vergunningenmarkt wordt ingezet voor de
regulering van activiteiten van het bedrijfsleven, lijkt de betere positie van
de meer kapitaalkrachtigen in beginsel geen bezwaar op te leveren.
Bedrijven zulIen vanwege het doel om een zo groot mogelijke winst te
maken er niet naar streven om zo veel mogelijk te vervuilen. Vervuiling
kost immers geld, hetgeen niet strookt met een kostenminimalisatie. Dit
betekent, dat er ook terzake van de milieumaatregelen naar zo laag
mogelijke kosten zal worden gestreefd. Bedrijven zulIen vervuilingsrechten
niet willen bemachtigen omdat zij vanwege een niet-rationale overweging
willen vervuilen, maar omdat dit voor hen een goedkopere oplossing is
in plaats van het nemen van milieumaatregelen. Overigens zouden bedrijven
weI uit een oogpunt van concurrentie-politiek kunnen besluiten vervuilings-
rechten op te potten.

Voor burgers liggen de kaarten anders. Bij het handelen van burgers
is niet een bedrijfseconomische winstmaximalisatie, maar het verhogen van
het persoonlijke levensgenot het doel. Dit heeft tot gevolg dat er andere
motieven (afhankelijk van wat onder het levensgenot door een individu wordt
verstaan) ten grondslag kunnen liggen aan het bemachtigen van vervuilings-
rechten. Milieubelasting door burgers komt vaak voort uit prettig of
noodzakelijk geachte activiteiten, zoals het gebruiken van de auto of het
nemen van een warm bad. Indien de milieubelasting derhalve niet plaats
vindt in het kader van een commercieel proces, staat de afweging dat de
kosten van milieubelasting vermeden moeten worden minder op de
voorgrond. Er hoeft door burgers immers niet gestreefd te worden naar
een winstmaximalisatie, maar er zal gestreefd worden naar een maximalisatie
van wat wordt verstaan onder levensgenot. Indien voor milieubelasting,
die niet uit een commerciele activiteit voorvloeit, de vergunningenmarkt
zou worden ingevoerd, dan kan dit tot gevolg hebben dat er door degenen
die hiervoor financiele ruimte hebben welbewust geld zou worden uitgegeven
aan de vervuilingsrechten, ook al zou dat uit een kosten-batenafweging niet
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logisch zijn. Het uitgeven van geld aan vervuilingsrechten vindt dan plaats
op grond van de overweging dat dit bijdraagt aan het levensgenot. Dit heeft
tot gevolg dat toepassing van een marktconfonn instrument als de vergunnin-
genmarkt de armeren in een nadelige positie zou plaatsen, namelijk in de
positie dat zij moeilijker dan de rijkeren over kunnen gaan tot de gewenste
(milieubelastende) activiteiten.

Het feit dat minder kapitaalkrachtigen qua financiele mogelijkheden
op meer kapitaalkrachtigen achtergesteld zijn, is inherent aan een maatschap-
pij die voor een belangrijk deel door de marktwerking wordt bepaald. Maar
is het aanvaardbaar indien door overheidsingrijpen, te weten de toepassing
van een marktconform instrument, de situatie zich voor zou doen dat de
minder kapitaalkrachtigen in hun positie met betrekking tot het verrichten
van een milieubelasting worden benadeeld? Waarom zouden rijkeren door
de overheid in een betere positie worden gesteld om het milieu te belasten?

Er is aanleiding om te stellen, dat de vergunningenmarkt alleen voor
niet-commerciele milieubelastende activiteiten moet worden toegepast
voorzover aan deze ongelijke positie een passende mouw wordt gespeld.
De SER wijst er op dat dit via het instrumentarium van de inkomenspolitiek
zou moeten geschieden. Volgens de SER mogen milieumaatregelen dan
ook niet stranden in 'het moeras van partiele verdelingsgevolgen'. 63

Overigens moet worden opgemerkt dat de mate waarin de kapitaal-
krachtigeren de vergunningenmarkt zullen kunnen beheersen afhankelijk
is van de voorwaarden waaronder vervuilingsrechten bemachtigd kunnen
worden en ook van de eerste verdeling van de vervuilingsrechten.

In dit onderzoek wordt slechts de toepassingsmogelijkheid van de vergunnin-
genmarkt voor commerciele activiteiten, dat zijn activiteiten waarvan
aangenomen mag worden dat winstmaximalistatie op de voorgrond staat,
beoordeeld. Een beperking tot deze activiteiten doet het onderzoek niet aan
belang verliezen, omdat het milieubeleid zich voor een belangrijk deel op
(de activiteiten van) bedrijven richt.

3.3.6 Slot

Het zal afhangen van de juridische vonngeving en de uitvoering en werking
van het instrument of de in de voorgaande paragrafen 3.3.2 tot en met 3.3.4
aangegeven voordelen van marktconfonne regulering door middel van een
vergunningenmarkt daadwerkelijk kunnen worden bereikt. In de volgende

63 SER, Economie en Milieu, 1991, p. 30-31 en p. 106.
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paragraaf wordt dan ook ingegaan op het juridische kader voor het reguleren
van milieubelastend gedrag, aan de hand waarvan de toepassingsmogelijk-
heid van de vergunningenmarkt moet worden beoordeeld.

4 Vereisten voor regulering van m.ilieubelastendgedrag

4.1 Inleiding

Bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de vergunningenmarkt
vanuit een juridische invalshoek worden er andere vereisten gesteld aan
het overheidsingrijpen dan indien dat vanuit een economische invalshoek
geschiedt. In H.I is reeds aangegeven, dat de vergunningenmarkt door
economen vooral wordt aanbevolen omdat dit tot een effectievere en
efficientere vorm van overheidsingrijpen zou leiden dan het geval is bij
klassieke regulering. In deze paragraaf wordt aangegeven hoe het
beoordelingskader voor de toelaatbaarheid van een instrument vanuit de
juridische invalshoek luidt. Daarvoor wordt in §4.2 ingegaan op de vereisten
waaraan overheidssturing door middel van regulering in een democratische
rechtsstaat dient te voldoen. Tevens wordt de verhouding tussen deze vereis-
ten behandeld. In het bijzonder wordt aangegeven, welke rol de effectiviteit
en de efficientie van het overheidsoptreden spelen.

Overheidssturing, en daarmee ook sturing door middel van regulering, richt
zich op maatschappelijke processen, waaraan specifieke karakteristieken
verbonden zijn. Het object van de regulering zal doorgaans worden geken-
merkt door een aantal bijzonderheden, waarmee bij de keuze en vormgeving
van reguleringsvormen rekening moet worden gehouden. De regulering
in het kader van het milieubeleid geschiedt met het doel om milieuvervuilen-
de activiteiten te begrenzen. In §4.3 worden enkele kenmerken van dit
beleidsveld besproken. Op grond hiervan worden enkele aandachtspunten
geformuleerd, waarmee in het milieubeleid bij de keuze uit en de vormge-
ving van de reguleringsvormen rekening moet worden gehouden.

4.2 Algemene vereisten voor regulering

4.2.1 Inleiding

Kenmerkend voor de sturingsactiviteit door middel van regulering is dat
de overheid juridische instrumenten gebruikt om haar taak in een sociale
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rechtsstaat te verwezenlijken (recht als instrument voor de overheid). Daarbij
is zij voor het begrenzen van de beslissingsvrijheid van maatschappelijke
actoren gebonden aan de beginselen van rechtsstaat en democratie (recht
als waarborg voor de burger). De criteria voor rechtmatig overheidshande1en
zijn dan ook afkomstig uit enerzijds de waarborgen voor de leden van de
samenleving tegen overheidsingrijpen en ariderzijds uit 'het instrumente1e
karakter van het administratieve recht', waarbij van belang is dat de
overheid over een effectief en efficient juridisch instrumentarium beschikt
teneinde haar taak te vervullen."

In de nu volgende paragrafen worden respectievelijk de instrumentele
en de waarborg-invalshoek nader toegelicht. Daarna komt de verhouding
tussen deze beide invalshoeken aan de orde (§4.2.4).

4.2.2 Recht als instrument voor de overheid

A1s instrumentele vereisten voor het overheidsoptreden gelden de effectiviteit
en de efficientie van het instrumentarium. Onder effectiviteit wordt verstaan:
de mate waarin een bepaalde vorm van overheidssturing bijdraagt aan het
bereiken van een beoogd doel. Met efficientie wordt de mate van optimale
aanwending van schaarse middelen aangeduid." Daarbij gaat het om '(. .. )
de verhouding tussen de op grond van de wet te treffen maatregelen en
de daaruit voortvloeiende lasten enerzijds en de te verwachten mate van
doelbereiking c.q. de positieve effecten anderzijds'v'"

Het instrumentarium dient geschikt te zijn om een beoogd doel te
bereiken zonder dat daarbij een verspilling van overheids- of particuliere
middelen plaatsvindt. Indien een reguleringsvorm niet of nauwelijks effectief
is, kan worden gesteld dat de regelgeving zonder redelijke zin is en dat
er zelfs sprake kan zijn van misbruik van het instrument wet. Beperking
van verspilling van middelen kan worden beschouwd als een bestuurlijke
eis, die voortvloeit uit het zorgvuldigheidsbeginsel. 67 Bovendien is het
uit een oogpunt van effectief overheidsingrijpen van belang, dat er geen

64 H. D. Van Wijk, bewerkt door Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht,
(zevende druk) Utrecht 1990, p. 35-55.

65 Deze begripsomschrijvingen zijn afgeleid van: N.I.M. Nelissen, Effectiviteit van
milieuwetgeving, in: Ph. Eijlandere.a. (red.), Milieuals wetgevingsvraagstuk, Zwolle 1991,
p. 123-143, m.n, p. 124.

66 Ph. Eijlander, Wetgeving in dejaren negentig. Van deregulering naar algemeen wetgevingsbe-
leid, in: RegelMaat, 1990, p. 26-31, m.n, p. 29.

67 Zie I.H. Van Kreveld, De kwaliteit van wetgeving: rechtsstatelijke en bestuurlijke eisen
in:H.A.M. Backxe.a.,Rechtdoendoorwetgeving, Zwolle 1990, 189-202,m.n. p. 197-198.
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verspilling van inspanningen voor bijvoorbeeld het verbeteren en het
handhaven van de milieukwaliteit plaatsvindt. Indien de gekozen wijze van
regulering onnodige kosten oplegt aan maatschappelijke actoren, zal dat
de accepatie van het milieubeleid immers niet bevorderen. Aan de andere
kant geldt ook dat indien de bestuurlijke lasten die met regulering gepaard
gaan onnodig hoog zijn, sommige onderdelen van het milieubeleidsveld
niet voldoende behartigd zouden kunnen worden.

In het voorgaande is reeds ingegaan op het feit dat de overheid haar
milieubeleidsdoelstellingen hoofdzakelijk door middel van gedragsbe-
Invloeding van maatschappelijke actoren zal trachten te bewerkstelligen.
Daarbij zal de overheid vooral rechtens afdwingbare verplichtingen in de
vorm van gedragsvoorschriften of financiele prestaties opleggen aan burgers
en bedrijfsleven. De naleving van deze gestelde verplichtingen is daarmee
van groot belang voor de effectiviteit van het beleid. De uitvoerbaarheid
en de handhaafbaarheid van het instrumentarium is dan ook een belangrijk
instrumenteel vereiste voor reguleringsvormen. Daarbij gaat het ook om
de praktische mogelijkbeden van de overheid, bijvoorbeeld om de vraag
of de capaciteit van het bestuurlijk enjustitieel apparaat voldoende is voor
de uitvoering en handhaving van de wet.

Getracht kan worden na te gaan door welke vorm van overheidsregulering
de verwezenlijking van gestelde doeleinden door middel van gedragsbe-
mvloeding (het meest) effectief en efficient kan worden bereikt. Dit is met
name onderwerp van bestuurskundige studies. 68 Er worden instrumenten-
theorieen opgezet teneinde aan te geven wat de bijdrage is van instrumenten
aan de beoogde doelstellingen van het beleid. Op de juridische aanvaardbaar-
heid van het overheidsoptreden wordt dan niet of nauwelijks ingegaan.
Hetzelfde geldt voor vele economische aanbevelingen voor de toepassing
van instrumenten door de overheid.

Het overheidsingrijpen in beslissingsvrijheden van maatschappelijke
actoren kan evenwel alleen op basis van eenjuridische grondslag geschieden.
De wijze van het ingri jpen wordt beheerst door de beginselen van democra-
tie en rechtsstaat. Dit impliceert dat de instrumentele vereisten die aan
overheidsingrijpen worden gesteld niet los kunnen worden gezien van het
recht. Ook De Haan, Drupsteen en Fernhout, die weliswaar uitgaan van
een sterke instrumentele benadering van het bestuursrecht, erkennen dat

68 J.Th.A. 8ressers, a.w. 1983; P-J. Klok, Ben instrumententheorie voor milieubeleid. De
toepassing en effectiviteit van beleldsinstrumenten (diss.), Enschede 1991.
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het optreden van de overheid genormeerd wordt door het recht. (I) Geelhoed
heeft in zijn studie naar de effectiviteit van interventies door de overheid
betoogd dat de (verticale) betrekkingen tussen staat en burger door het
rechtsstaatbeginsel worden beheerst. Instrumentele vereisten zijn volgens
hem principieel ondergeschikt aan de rechtsstatelijke vereisten."?

Het instrumentele karakter van het overheidsingrijpen wordt derhalve
beheerst door het recht." Dit impliceert dat de uitkomsten van de studies
naar de effectiviteit en efficientie van het overheidsingrijpen ook vanuit
juridisch gezichtspunt moeten worden beoordeeld.P

4.2.3 Recht als waarborg voor de burger

Het sturen van maatschappelijk gedrag door middel van regulering dient
conform rechtsstatelijke en democratische beginselen te geschieden. Hierdoor
worden burgers beschermd tegen onrechtmatige vrijheidsbeperking van
overheidswege. De overheid mag aIleen verplichtingen opleggen aan
maatschappelijke actoren voorzover dit rechtens geoorloofd is. Zowel de
vormgeving, de uitvoering als ook de handhaving van de overheidsmaatre-
gelen dienen zich derhalve af te spelen in een rechtsstatelijk kader.
Fundamentele rechtsbeginselen - zoals de ongeschreven legaliteitseis en
de in de Grondwet verankerde grondrechten - dienen door de overheid
bij de toepassing van reguleringsvormen te worden gerespecteerd. Ook het
internationale en communautaire recht dienen in acht te worden genomen. 73

69 P. deHaan, Th.G. Drupsteen en R. Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, DeeI
1, OntwikkeIing, organisatie, instrumentarium, Deventer 1986, derde druk, p. 31: '( ... )
ook een instrumenteeI opgevat bestuursrecht moet berusten op rechtsbeginseIen en gericht
moet zijn op gerechtigheid.'.

70 L.A. Geelhoed, De intervenierende staai, 's Gravenhage 1983, p. 10.
71 Zie: H.D. Van Wijk, bewerkt door Willem KonijnenbeIt, a.w. 1991 p. 53.
72 Inzijn rede Domeinconflicten tussen recht en beleid steIt Snellen de vraag of er overheidsbe-

Ieid is dat zich aan juridische normering onttrekt. Hij wijst er op dat aandacht voor de
verhouding van de 'domeinen van recht en beleid' van wezenIijk beIang zijn voor de
bestuurskunde. Naar zijn oordeeI wordt echter in de bestuurskundigewerken vaak een onjuiste
eenzijdige optiek gehanteerd door het overheidsbeleid uitsluitend te beoordelen op grond
van effectiviteit en efficientie, en niet op de juridische aanvaardbaarheid. I. Th.M. Snellen,
Domeinconflicten tussen recht en beleid (oratie), Alphen aan den Rijn 1989. Zie ook reeds
I.Th.M. Snellen, Boeiend en geboeid (oratie), Alphen aan den Rijn 1988, p. 9: 'De
verwaarlozing van de juridische rationaliteit (... ) houdt het gevaar in van verloedering van
het openbaar bestuur'.

73 Zie ook het beleidsplan van het Ministerie van Justitie, Zieht op wetgeving; TK 1990-1991,
22008, nrs. 1-2, p. 32.
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Strijdigheid met 'hoger recht' moet worden voorkomen. De verplichting
om aan hogere regelgeving of ongeschreven recht te voldoen bestaat ook
in gevallen waarin er geen reehter of andere instantie bevoegd is de naleving
af te dwingen."

Rechtsstatelijke beginselen die de burgers beschennen tegen onrechtmatig
overheidsingrijpen komen vooral tot uitdrukking in de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur. Terzake van het begrenzen van de keuzevrijheid
van burgers door middel van het vaststellen van rechten en plichten door
bestuursorganen op grond van een wettelijke discretionaire bevoegdheid,
is het in acht nemen van algemene beginselen van behoorlijk bestuur
essentieel. Van fundamenteel belang is verder een behoorlijke rechtsbe-
scherming van de burger tegen overheidshandelen in de vorm van
onafhankelijke rechtspraak." Op deze wijze kan een met rechtsstatelijke
beginselen strijdige overheidshandeling immers ongedaan worden gemaakt.

4.2.4 Rechtmatig overheidsingrijpen als randvoorwaarde

De rechtsstaat houdt niet alleen beperkingen in voor de wijze van
intervenieren van de overheid in de samenleving:

'Hij houdt ook de verplichting in te verzekeren dat in het verkeer van
overheid en burgers en van burgers onderling het recht tot gelding komt
en, zo nodig, effectief wordt gehandhaafd.' .76

Dit impliceert dat de overheid actief dient te sturen teneinde de beginselen
van de democratische en de sociale rechtsstaat te verwezenlijken. Dus ook
een doelmatig en een doeltreffend overheidsoptreden gericht op de
verwezenlijking van het recht behoren tot de vereisten die aan regulering
kunnen worden gesteld. Art. 21 Grondwet bijvoorbeeld verplicht de overheid
tot het voeren van een doeltreffend milieubeleid. Daarmee is er ook een
waarborg voor de burger, namelijk het feit dat er een verantwoord
milieubeleid behoort te worden gevoerd.? Uit dit voorbeeld blijkt dat er
niet altijd een scherp onderscheid kan worden gemaakt tussen de instrumen-
te1een waarborgvereisten die aan overheidsingrijpen worden gesteld. Van
Kreveld stelt zelfs dat de categorieen eisen betreffende de rechtmatigheid,
doeltreffendheid en doelmatigheid vaak hetzelfde met zich mee brengen.

74 J.H. van Kreveld, a.w. 1990, p. 194.
75 Dit beginsel is verankerd in art. 6 EVRM en art. 14 IVBP.
76 He! rapport Rechtshandhaving ; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 's

Gravenhage 1989, p. 19.
77 Dit neemt overigens nietweg, dat de burgers ook zelf een eigenverantwoordelijkheidhebben

voor he! behoud en de bescherming van he! leefmilieu.
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Volgens hem is het dan ook een misverstand om een scherp onderscheid
te maken tussen de eisen van het beleid en de eisen van het recht. Effectivi-
teit, efficientie en recht als waarborg (rechtmatigheid) zijn volgens hem
dan ook geen andere eisen dan 'rechtsstatelijke kwaliteitseisen' .78

Dit betekent niet dat er geen spanning kan bestaan tussen de instrumentele
en de waarborg-invalshoek. Terzake van het vormgeven en het uitvoeren
van reguleringsvormen die vanuit een instrumentele invalshoek worden
ingezet dienen fundamentele rechtsstatelijke beginselen ter waarborging
van de positie van burgers in acht te worden genomen, zoals het rechtszeker-
heidsbeginsel, hetgeen de slagvaardigheid en doelmatigheid van het
overheidsingrijpen kan beperken." Deze spanning tussen de eis van het
in acht nemen van waarborgen" van de burgers tegen overheidsingrijpen
in hun persoonlijke levensfeer, en de instrumentele vereisten van het
overheidsbeleid, zal zich in het milieurecht vaak voordoen.

In het geval dat de vereisten voor regulering verschillen, dient door
middel van een zorgvuldige afweging van de betrokken belangen een
verantwoord evenwichr" of een optimale mix82 tot stand te worden
gebracht. De rechtmatigheid van het overheidsoptreden (i.e. de overeenstem-
ming van het overheidsingrijpen met de beginselen van de democratische
en sociale rechtsstaat) dient daarbij het doel te zijn.83

Het feit dat de rechtmatigheid van het overheidsingrijpen een randvoor-
waarde is, impliceert dat een instrument als de vergunningenmarkt niet
uitsluitend kan worden aanvaard op grond van het gegeven dat het effectief
en efficient zou zijn. Een instrument kan pas worden aanvaard als blijkt
dat deze wijze van overheidsingrijpen in overeenstemming is met de
beginselen van de democratische en sociale rechtsstaat.

78 I.H. van Kreveld, a.w. 1990, p. 200.
79 Zie voor enkele voorbeelden van de spanning tussen de invalshoeken terzake van de inzet

van instrumenten voor het milieubeleid P. C. Gilhuis, Het NMP-plus en het instrumentarium-
vraagstuk, in: Het juridische enfinanciele instrumentarium van her NMP-plus, Vereniging
voor Milieurecht 1990-4, p. 6-7, Zwolle 1991. Gilhuis wijst er op dat indien er te weinig
met rechtsstatelijke en democratische eisen rekening wordt gehouden, de doeltreffendheid
van het beleid wel eens kan worden aangetast.

80 I.H. van Kreveld wijster op dat ook binnen de eis van bijvoorbeeldrechtmatigheid onderlinge
spanningen aanwezig kunnen zijn. I.H. van Kreveld, a.w. 1990, p. 195.

81 I.H. Van Kreveld, a.w., 1991 p. 199.
82 H.D. Van Wijk, Willem Konijnenbelt, a.w.. 1991, p. 54.
83 Zie ook het beleidsplan Zieht op wetgeving ; p. 31: 'Vanzelfsprekend dienen de wetten in

overeenstemming met het recht te zijn. Rechtmatigheid is wei de meest wezenlijke
kwaliteitseis voor wetgeving'.
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4.3 Enkele aandachtspunten voor regulering van milieubelastend
gedrag

4.3.1 Inleiding

Bij de besluitvorming over de mogelijke inzet van een instrument moet
rekening worden gehouden met de kenmerken van het specifieke onderwerp
van het overheidsbeleid. In de volgende paragrafen worden enkele
belangrijke kenmerken van het milieubeleidsveld uiteengezet. Aan de hand
van deze kenmerken kunnen enkele aandachtspunten voor de overheid voor
het reguleren van het milieubelastend gedrag worden geformuleerd.
Aan de orde komen: de verscheidenheid van situaties (§4.3.2), de technische
complexiteit (§4.3.3), ecologische eenheid (§4.3.4), het belang van het
tegengaan van een ongewenste verslechtering van het leefmilieu (§4.3.5),
en het stemloze milieubelang en de effecten van een milieubelastende
handeling voor derden (§4.3.6). Er zal worden aangegeven op welke wijze
deze kenmerken van invloed dienen te zijn op de regulering van milieubelas-
tend gedrag. In §4.3.7. wordt tot slot nog ingegaan op de genoemde
kenmerken en de vergunningenmarkt.

4.3.2 Verscheidenheid van situaties

Kenmerkend voor de milieuproblematiek is het feit, dat milieubederf door
een grote verscheidenheid aan activiteiten kan ontstaan. Door de enorme
differentiatie in milieubelastende bronnen is het vaak niet mogelijk om
algemene gedragsvoorschriften te formuleren die voor elke milieubelastende
activiteit toegesneden zijn. Dergelijke algemene verplichtingen zouden veel
te star zijn indien zij zouden gelden voor situaties met verschillende
kenmerken: zij zouden door hun uniformiteit onnodige verplichtingen
opleggen voor de ene situatie en onvoldoende verplichtingen voor een
andere." Een bepaalde milieubelastende activiteit kan bovendien op een
bepaalde plek meer schade aanrlchten (geluidhinder in een natuurgebied)
dan dat dat het geval is op een andere plek (geluidhinder op een industrie-
terrein). Hierdoor is differentiatie in de normstelling vaak gewenst. De
wetgever past dan ook in veel gevallen een vergunningenstelsel toe, zodat
er een individuele beoordeling kan plaatsvinden van de milieubelastende

84 Zie hierover ook: S. Breyer, Regulation and its reform, Cambridge Mass. 1982 m.n. p.
264: 'The combination of (1) the complex relation between emissions removal and pollution
reduction, (2) marginal costs that rise significantly, and (3) significant variation in removal
costs from source to source spells disaster for simple uniform emission standards. '.
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bronnen. Echter, dan blijft het nog vaak moeilijk voor de bestuursorganen
om voldoende deskundigheid te verwerven om voor ieder bedrijf adequaat
toegesneden normen vast te stellen (zie hierover §4.3.3: technische
complexiteit) .

Bij de keuze uit mogelijke reguleringsvormen zaI met het kenmerk van de
verscheidenheid van situaties rekening moeten worden gehouden. Het is
echter niet zo, dat voor geen enkele categorie van milieubelastende handelin-
gen aIgemeen geregeld kan worden. Bij het maken van de keuze tussen
een aIgemene of een gedifferentieerde normstelling zaI gekeken moeten
worden naar de aard van het specifieke milieuprobleem (bijvoorbeeld de
vraag hoe groot de onderlinge verschillen in mogelijkbeden tot reducties
zijn). Tevens zaI aan de hand van de vereisten voor regulering een afweging
moeten worden gemaakt tussen de verschillende belangen, bijvoorbeeld
tussen de bestuurlijke lasten en daarmee de uitvoerbaarheid van de
reguleringsvorm en de efficiente inzet van middelen van de gereguleerden.

4.3.3 Technischecomplexiteit

Het lijkt er vaak op dat de kennis tekortschiet om de milieuproblematiek
volledig te kunnen beheersen. De technische complexiteit van het milieu-
vraagstuk speelt de overheid bij het voeren van het milieubeleid parten.
Indien de overheid maatschappelijke processen zodanig wenst te beinvloeden
dat een goed leefmilieu bereikt wordt, dan dient zij in beginsel over
voldoende inzichten indat leefmilieu en de relaties van activiteiten van maat-
schappelijke actoren tot dat leefmilieu te beschikken.

Hommes stelt in haar rede 'Beheersing in onzekerheid' dat de weten-
schappelijke onzekerheden op het gebied van de relaties in het milieu een
volledige beheersing van het milieuvraagstuk door middel van regulering
(in de zin van directe regulering) onmogelijk maken." Vanwege het feit
dat de kennis over de relaties in het milieu beperkt is, zou het noodzakelijk
zijn door bepaaIde aItematieve vormen van gedragsbeinvloeding tot een
verdere gedragsverandering te komen dan door normen rechtstreeks kan
worden opgelegd. Het gebruikmaken van kennis, vooraI die van producen-
ten, zou actiever moeten geschieden, bijvoorbeeld door een ruimer gebruik
van de milieu-effect rapportage. Het is niet uitgesloten dat ook andere
instrumenten in dit kader inzetbaar zijn.

85 R.W. Hommes, Beheersing in onzekerheid, (oratie) Rotterdam 1988.
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Niet alleen de ingewikke1dheid van het milieuvraagstuk, maar ook de
veranderlijkheid van de inzichten maakt de normstelling complex. Bij het
gebruik van klassieke reguleringsvormen dienen de bestuursorganen die
de milieuwetten toepassen zich bijvoorbeeld steeds van geval tot geval af
te vragen, of de door hen opgelegde, aan richtlijnen en dergelijke ontleende
normen nog weI actueel zijn.86

Bij de keuze uit verschillende reguleringsvormen moet worden nagegaan,
door middel van welk instrument de overheid de technische complexiteit
van het milieuvraagstuk het best kan ondervangen. Hiermee hangt samen
het kenmerk van de verscheidenheid van situaties, waaruit voortvioeit dat
een algemene benadering van de milieubelastende activiteiten niet altijd
aanvaardbaar is. Door een dergelijke benadering zou met de specifieke
omstandigheden van een bron niet voldoende rekening kunnen worden
gehouden. Bij de differentiatie van de normstelling wordt de overheid echter
geconfronteerd met extra inspanningen, omdat elke individuele situatie
afzonderlijk moet worden beoordeeld.

Terzake van het differentieren van de normstelling zou kunnen worden
uitgegaan van de gedachte, dat ook van vervuilers mag worden verwacht
dat zij inspanningen verrichten teneinde na te gaan door welke aanpassingen
de milieubelasting kan worden beperkt. De verantwoordelijkheid voor het
behouden en bereiken van een leefbaar milieu Iigt mede op grond van art.
21 Grondwet bij de overheid, maar zij mag ook anderen op hun verantwoor-
delijkheid voor een goed leefmilieu aanspreken. Hierbij hoort ook het eisen
van bepaalde inspanningen van degenen die het bereiken van de milieudoel-
stelling door hun voorgenomen activiteiten in gevaar dreigen te brengen.
Er mag bovendien worden verondersteld dat in een groot aantal van de
gevallen de gereguleerden zelf beter van de technische aspecten van hun
activiteiten op de hoogte zijn dan dat de overheid dat is.

Ook vanuit een economische invalshoek kan worden gepleit voor een
grotere inspanningsverplichting van de gereguleerden. Indien bijvoorbeeld
gedragsnormen door de overheid vanwege de technische complexiteit (en
eventueel ook vanwege de verscheidenheid van situaties) niet goed kunnen
worden afgestemd op de specifieke gevallen, kan dit tot gevolg hebben dat
de gereguleerden geconfronteerd worden met opgelegde maatregelen die
zij zelf niet de meest geschikte achten voor hun bedrijf. Door de regulering

86 Vergelijk de uitspraak: AGvB RvS 19 juni 1990, AB 1991 nr. 295, met een annotatie van
F.e.M.A. Michiels.
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meer randvoorwaardelijk in te richten (doelvoorschriften bijvoorbeeld) en
door aan de gereguleerden binnen deze voorwaarden meer beslissingsvrijheid
over te laten, worden zij in de geIegenheid gesteld de voor hen meest effici-
ente gedragswijze te kiezen.

4.3.4 Ecologische eenheid

Het milieu moet worden gezien als een samenhangend geheel, met andere
woorden als een ecologische eenheid. In het NMP wordt er op gewezen,
dat milieuproblemen geen Iosstaande problemen zijn. Er is sprake van een
samenhang tussen de verschillende milieuproblemen, en er liggen
gemeenschappelijke oorzaken aan ten grondslag." Miskenning van deze
ecologische eenheid kan tot gevolg hebben, dat het nemen van (sectorale)
milieumaatregelen slechts leidt tot het doorschuiven van de aantasting van
het milieu van het ene compartiment naar het andere. Een integrale
benadering van de milieubeIastende activiteiten is vanuit een ecologische
invalshoek derhalve zeer gewenst. De vraag is echter, hoe dit tot uitdrukking
moet komen bij de keuze uit reguleringsvormen. Het integraal benaderen
van elke activiteit opnieuw zou weI eens te complex kunnen zijn en veel
bestuurslasten kunnen vergen.
Bij de keuze uit reguleringsvormen za1 moeten worden bezien, in

hoeverre bijgedragen kan worden aan een integrale benadering van de
milieuproblematiek, zonder dat de regelgeving daardoor onuitvoerbaar
wordt. De werkbaarheid van de reguleringsvorm is immers ook van groot
belang. Drupsteen verwoordt dit als voIgt, als hij een reden aangeeft voor
een bezinning op het integratiestreven in de Nederlandse milieuwetgeving:

'Het is noodzakelijk om ( ... ) inzicht in de werkelijke behoefte aan
integraal beleid te hebben omdat het totstandbrengen van integratie
moeilijk is. (... ) Aan de behoefte tot integratie in het overheidsbeleid
is in beginsel geen eind. Alles hangt met aIles samen. Maar van tijd
tot tijd moeten er beslissingen worden genomen. Het zal daarbij niet
altijd mogelijk zijn aIle relevante informatie voor deze beslissingen te
overzien of de beslissingen inal hun relevante consequenties te overzien.
Dit betekent dat er praktische grenzen zijn aan de mogelijkheid tot
integratie. Waar deze grenzen liggen is in abstracto niet te zeggen. Dit
kan van geval tot geval verschillen.'. 88

87 NMP, TK 1988-1989,21 137, DrS. 1-2, p. 9.
88 Th.G. Drupsteen, Twintig jaar milieuwetgeving; tijd voor bezinning, in: M en R,

Themanummer: De toekomst van de milieuwetgeving, 1990, p. 199.
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Indien er echter wordt gekozen voor verschillende reguleringsvormen en
een sectorale benadering, dan moet gewaakt worden voor onoverzichte-
lijkheid en onsamenhangendheid van het stelsel van regulering. Het te ver
doorvoeren van de integratie-gedachte kan bezwaarlijk zijn voor de
uitvoerbaarheid van het instrumentarium, maar een opgesplitst stelsel van
regulering kan ook tot problemen bij de uitvoering leiden.

Afsluitend kan worden gesteld, dat enerzijds het samenhangende karakter
van het milieu noopt tot reguleringsvormen die hiermee rekening houden,
en dat anderzijds de regulering werkbaar moet zijn voor het bestuur en
de maatschappelijke actoren. Binnen dit kader moet naar verantwoorde
reguleringsvormen worden gezocht. Ben integrale benaderiog van het milieu
dient dienstbaar te zijn aan de kwaliteit van de regulering door de overheid,
en een integrale wetgeving dient geen doel op zichzelf te zijn."

4.3.5 Het voorkomen van een ongewenste verslechtering van de
milieukwaliteit

Een eenmaal verrichte milieu-aantasting is vaak moeilijk of slechts tegen
zeer hoge kosten weer te herstellen. De talrijke bodemsaneringen zijn
hiervoor helaas een goed voorbeeld. De regulering dient er dan ook op
te zijn gericht om ongewenste milieu-aantastingen zoveel mogelijk te
voorkomen dan wel in een vroeg stadium te stoppen. Hetgeen als een
ongewenste milieu-aantasting moet worden beschouwd zal politiek moeten
worden bepaald, waarvoor de - weliswaar vage - norm neergelegd in
art. 21 Grondwet richtinggevend is. De belangrijkste aanwijzingen voor
een ongewenste milieu-aantasting zijn de in de milieuwetgeving neergelegde
normen voor de toelaatbaarheid van milieubelastende handelingen waartoe
ook kunnen behoren de normen gericht op de kwaliteit van het milieu zelf
(milieukwaliteitseisen) .

In de eerste plaats impliceert het voorkomen van een ongewenste ver-
slechtering van het milieu, dat de overheid een krachtig handhavingsbeleid
dient te voeren. De controle van de gedragingen van burgers en bedrijven
en de sanctionering van overtredingen dient effectief te zijn. Met name is
een vroegtijdige controle van belang: een onrechtmatige milieu-aantasting
moet reeds in een vroeg stadium worden ontdekt. De overheid dient derhalve
over voldoende bevoegdheden te beschikken teneinde de activiteiten van
maatschappelijke actoren te controleren, en bij onrechtmatig gedrag te

89 Vergelijk P.C. Gilhuis, a.w. 1989, p. 9. Zie verder ook H. V.
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sanctioneren. Bij de vormgeving van de reguleringswijze moet dit
uitgangspunt in het oog worden gehouden.

Terzake van het voeren van een preventief milieubeleid speelt nog een
tweede aspect een rol waarmee bij de keuze en vormgeving van instrumenten
rekening moet worden gehouden. Maatschappelijke activiteiten zijn
doorgaans zeer veranderlijk en dynamisch. Bovendien kunnen inzichten
omtrent de effecten van activiteiten op de milieukwaliteit aan verandering
onderhevig zijn, hetgeen mede wordt veroorzaakt door de technische
complexiteit van het milieuvraagstuk. In de tweede plaats dient de overheid
derhalve rekening te houden met het feit, dat zij voldoende mogelijkheden
moet hebben om maatregelen te nemen in geval van geconstateerde
ongewenste milieuverslechtering. Die maatregelen zullen dan voornamelijk
bestaan uit een verscherping van de verplichtingen die aan de gereguleerden
zijn opgelegd, of uit het opleggen van nieuwe verplichtingen. De instrumen-
ten dienen dan ook mede met het oog op dit aandachtspunt te worden
vormgegeven. Uiteraard dient hierbij rekening te worden gehouden met
de vereisten die uit de waarborg-functie van het recht voortvloeien, zoals
de rechtszekerheid van de maatschappelijke actoren.

4.3.6 Het stemloze milieu en de positie van derden

Het stemloze milieu
Indien er een milieu-aantasting plaatsvindt, kan het milieu zichzelf niet
verdedigen. Het milieu is voor zijn bescherming aangewezen op degenen
die zich als zijn vertegenwoordiger opwerpen.

Zoals in §2 reeds is betoogd, behoort de bescherming van het leefmilieu
mede vanwege het ontbreken van 'natuurlijke beschermers' tot de taak van
de overheid. Echter, het stemloze karakter van het milieu kan het voor de
overheid makkelijk maken haar taak niet naar behoren te vervullen. Het
is immers zeer weI denkbaar dat andere belangen, zoals werkgelegenheid,
een zware wissel trekken op de besluitvorming die verricht wordt bij de
normstelling of de handhaving van milieu-maatregeien.

Er moeten derhalve waarborgen worden ingebouwd om te verzekeren
dat de overheid haar zorgplicht voor een goed leefmilieu voldoende
behartigt. Bij de totstandkoming van milieuwetgeving moet er bijvoorbeeld
op worden gelet, dat er waarborgen zijn voor een correcte uitvoering van
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de milieuwetgeving door het bestuur. Ret' gereedschap' voor het milieube-
leid wordt door het bestuur immers vaak ongebruikt gelaten.'?

Ben van die waarborgen wordt gevormd door het zo duidelijk mogelijk
aangeven van de door het bestuur te verwezenlijken bescherming voor het
milieu. In veel gevallen zal dit niet voldoende kunnen zijn. Ook hier doet
zich immers weer het probleem van de verscheidenheid van situaties voor:
er zal vaak in individuele gevallen moeten worden beoordeeld hoe de
bescherming aan het milieu moet worden vormgegeven. Een andere
belangrijke waarborg is dan ook gelegen in een goede rechtspositie van
derde-belanghebbenden bij de totstandkoming van milieubesluiten. Ret
stemloze milieu kan dan worden vertegenwoordigd door degenen die zich
het belang van een goed leefmilieu aantrekken. Met name milieu-organisaties
kunnen hier een belangrijke rol vervullen.

De positie van derden
Kenmerkend voor het verrichten van een milieubelastende handeling is het
feit dat er materiele of immateriele schade kan worden toegebracht aan
derden. Een milieubelastende handeling kan gevolgen hebben voor de
gezondheid van mens en dier en voor de kwaliteit van flora. In het uiterste
geval kan een milieubelastende handeling levensbedreigende gevolgen
hebbben. Ook de recreatieve waarde van de natuur zou bijvoorbeeld kunnen
worden aangetast.

De relatie tussen de vervuiler en degene die door de milieubelastende
activiteit nadeel ondervindt wordt in beginsel beheerst door regels van het
privaatrecht. Echter, de positie van de (door de vervuiling) benadeelden
wordt ook beinvloed door de regulering van overheidswege.

Bij de regulering van milieubelastend gedrag is er een rechtstreekse
relatie tussen de overheid en de vervuiler. Degene, die door een bepaalde
milieubelastende activiteit die onderwerp is van regulering, een aantasting
van zijn positie ondervindt of kan ondervinden en die buiten de rechtstreekse
relatie overheid-vervuiler valt, kan worden aangemerkt als 'derde-belangheb-
bende' (deze wordt in het vervolg ook wel 'derde' genoemd).

Ret instandhouden van een leefbaar milieu is een hedendaags en toekomstig
algemeen belang. Indien er sprake is van een voomemen tot het verrichten
van een milieubedreigende handeling, dan heeft in principe een ieder belang
bij het beantwoorden van de vraag of deze handeling gezien het streven
naar een goed leefmilieu verantwoord is.

90 M.A. Robesin, Milieurecht, oorlogsrecht?, in: RegelMaat 1990, p. 86-90, p. 88-89.
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Dit uitgangspunt leidt tot een ruime kring van derde-belanghebbenden bij
milieubesluiten. Ook bij de naleving van de voor vervuilers geldende
verplichtingen, hebben derden een zwaarwegend belang. Immers, als de
verplichtingen zijn vastgesteld, is de positie van de derden nog steeds in
het geding indien er geen correcte naleving geschiedt.

De Wet algemene bepalingen milieuhygiene kent in het kader van de
totstandkoming van beschikkingen op grond van diverse milieuwetten aan
een ieder het recht van inspraak en bezwaar toe. Daaraan is een ruime kring
van beroepsgerechtigden gekoppeld. Bovendien zijn er procedurevoorschrif-
ten, die aan de derde-belanghebbenden waarborgen dat zij hun inspraakrech-
ten goed kunnen benutten. Ter motivering van de in de Wabm gerege1de
'actio popularis' is destijds in de memorie van toelichting gesteld:

'Met name op het terrein van de milieuhygiene is het belangrijk, dat
het bevoegd gezag zijn beslissing neemt nadat de burgers een daadwer-
kelijke inbreng hebben gehad. Het gaat hier immers om aangelegenheden
die voor een ieder wezenlijk van belang zijn, omdat de gezondheid en
in ruimere zin, het welzijn en zelfs het voortbestaan nu en in de
toekomst daarbij in het geding zijn. ' .91

Als argument voor een goede positie van derde-belanghebbenden kan
bovendien worden aangevoerd dat de zorgvuldigheid van de besluitvorrning
hiermee wordt gewaarborgd." Immers, bij de besluitvorrning moeten de
in het geding zijnde belangen zorgvuldig worden afgewogen. Door aan
derden een goede positie te waarborgen om hun belangen en het belang
van een goed leefmilieu onder de aandacht van het bestuur te brengen, wordt
de kwaliteit van de besluitvorming verhoogd. Door derde-be1anghebbenden
kan er derhalve een vertegenwoordiging plaatsvinden van het stemloze
milieubelang, waarmee een correcte uitvoering van de milieuwetgeving
door het bestuur kan worden bevorderd. Voorts kan worden opgemerkt,
dat het in acht nemen van belangen van derden door hen bij de besluitvor-
ming in het kader van de gelede normstelling een inspraakmogelijkheid
te geven, een democratisch complement van de besluitvorming vormt. 93

Gezien het bovenstaande moet worden gepleit voor een goede rechtspositie
voor derden bij de regulering van milieubelastend gedrag, zowel terzake

91 TK 1976-1977, 14311, Dr. 3, p. 9.
92 Ben aanwijzing daarvoor is te vinden in het rapport Om de kwaliteit van de vergunning;

opgesteld door de Evaluatiecommissie Wet algemene bepalingen milieuhygieae, 's Gravenhage
1988, p. 45.

93 H.D. Van Wijk, bewerkt door Willem Konijnenbelt, a.w. 1990, p. 248.
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van de normstelling als bij de handhaving. Daarbij moet worden gedacht
aan openbaarheids- en informatieverplichtingen voor de vervuilers of voor
de overheid, en aan inspraak, bezwaar- en beroepsrechten voor derde-
belanghebbenden.

Uit oogpunt van de efficientie van de reguleringsvorm vloeit er evenwel
een argument voort tegen een ruime king van derde-belanghebbenden. Een
intensieve inspraak door derden of een intensief gebruik van bezwaar- en
beroepsmogelijkheden zal een verhoging van de besluitvormingskosten met
zich mee brengen. De procedure voor vergunningverlening kan bijvoorbeeld
langer duren, en informatie-verplichtingen leiden tot inspanningen voor
de vervuilers of de overheid.

Wellicht kan aan dit bezwaar voldoende tegemoet worden gekomen
door de positie van derde-belanghebbenden zo efficient mogelijk vorm te
geven. Hierbij kan de ernst en de soort van de milieuaantasting in
ogenschouw worden genomen. Ret kostenaspect mag evenwel de rechtsposi-
tie van de derde-belanghebbenden niet ondermijnen. Ret principiele
argument dat derden een belang hebben bij de besluitvorming door de
overheid omtrent een milieu-aantasting, maakt het kostenaspect tot een
ondergeschikt belang." Bovendien kunnen derden het stemloze milieu
vertegenwoordigen. Dit maakt een goede rechtspositie van derde-belangheb-
benden bij de regulering van milieubelastend gedrag nodig."

4.3.7 Slot

In het kader van een vergunningenmarkt wordt het in principe aan de
gereguleerden overgelaten om te bepalen op welke wijze zij hun milieube-
lastende activiteit inrichten. Indien een vervuiler overweegt om meer
milieubelasting te plegen, is hij daartoe in beginsel gerechtigd indien hij
daarvoor de benodigde vervuilingsrechten kan verkrijgen. Op deze manier
wordt de differentiatie van de norms telling als het ware verricht door de
vervuilers. De vervuiler kan immers in beginsel zelfbeslissen, welke mate
van milieubelasting hij zal veroorzaken en welke beheersingsmaatregelen
hij zal inzetten. Ret probleem van het afstemmen van de normen, dat voor
de overheid gezien de verscheidenheid van situaties en de technische
complexiteit moeilijk kan zijn, lijkt in dit ideaalbeeld niet in hoge mate
voor te komen. Dit zal echter afhangen van de mate van vrijheid die aan

94 Zie ook P. Van Buuren, Kringen van belanghebbenden, Deventer 1978, p. 23.
95 ZieinditverbandHR 17juni 1986,AB 1987, nr. 173 (NieuweMeer) enE. Bauw, N. Frenk,

Nieuwe perspectieven voor milieu-organisaties, NJB 1991, p. 1259-1263.
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de vervuilers kan worden overgelaten, hetgeen mede afhankelijk is van
de overige genoemde kenmerken. Het is bijvoorbeeld de vraag, hoe de
positie van derde-belanghebbenden in een vergunningenmarkt kan worden
gewaarborgd, of hoe de controle van de verplichtingen kan geschieden.
In §ill.3 zal worden uiteengezet in hoeverre er bij de vormgeving van de
vergunningenmarkt aan enkele basisvoorwaarden voor regulering van
milieubelastend gedrag recht kan worden gedaan. Allereerst zal in de
volgende paragraaf nog worden ingegaan op de belangstelling die gezien
de veranderde ideeen over overheidssturing naar de vergunningenmarkt
uit zou moeten gaan.

5 Overbeidssturing inverandering: bet aanspreken van de eigen
verantwoordelijkheid van de gereguleerde

5.1 Inleiding

Op verschillende beleidsterreinen, waaronder het milieubeleidsveld, blijkt
dat de sturingsactiviteiten van de overheid niet voldoende effectief zijn. 96
Geelhoed heeft dit aangeduid door te stellen dat er een structurele discre-
pantie is tussen de 'ambities van de staat' en de toereikendheid van de
middelen om die ambities te vervullen. st Als belangrijkste algemene
beperkingen voor het bereiken van de doelstellingen heeft Geelhoed genoemd
de eis van rechtmatig overheidsoptreden, de politieke aanvaardbaarheid
van middelen van de staat en de internationale betrekkingen en verplichtin-
gen.

Door de geconstateerde tekortkomingen van uitgebreide en gedetailleerde
regelgeving en door een 'politiek ideologische herbezinning en maatschappe-
lijke verschuivingen in waarden- en normenpatronen' staat de wijze van
sturing door de overheid ter discussie." In deze paragraaf wordt ingegaan
op nieuwe opvattingen omtrent de wijze van overheidssturing, waaronder
de wijze van overheidssturing terzake van milieubelastend gedrag. Het doel

96 Zieover deeffectiviteitvan milieuwetgeving: N .J.M. Nelissen, Effectiviteitvan milieuwetge-
ving, in: Ph. Eijlandere.a. (red.), Milieu als wetgevingsvraagstuk, Zwolle 1991, p. 123-143.
Nelissen wijst er overigens op dat de effectiviteit van een wet moeilijk te bepalen valt.
Volgens zijn bevindingenmag gesteld worden dat de milieuwetgevingniet in staat is (geweest)
de milieuproblemen op te lossen, c.q. aanzienlijk te verminderen. Zonder de milieuwetgeving
zou waarschijn1ijk sprake zijn geweest van een ernstigere milieuproblematiek.

97 L.A. Geelhoed, a.w. 1983, p. 11.
98 P.H.A. Frissen, a.w. 1990, p. 18.
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hiervan is om na te gaan of de vergunningenmarkt strookt met de heersende
ideeen over overheidssturing.

De opzet van deze paragraaf is als voIgt. In §5.2. wordt aangegeven wat
in het algemeen voor de wijze van overheidssturing wordt aanbevolen.
Vervolgens wordt in §5.3 ingegaan op de uitgangspunten van het milieu be-
Ieid met betrekking tot het sturen van maatschappelijk gedrag. Daarbij wordt
stilgestaan bij de keuze uit de beschikbare instrumenten, waaronder de
vergunningenmarkt.

5.2 Wettelijk bepaalde zelfregulering

Vanafhet begin van de tachtiger jaren wordt onderkend dat aan overheidsin-
grijpen door middel van uitgebreide en gedetailleerde regelgeving
beperkingen kleven. 99 De ingewikkeldheid en de onoverzichtelijkheid van
de regelgeving blijken de uitvoerbaarheid en de handhaving te ondermijnen.
Het bestuurlijk apparaat en de rechterlijke macht zijn overbelast geraakt,
en het overheidsingrijpen wordt dan ook in vee! gevallen te weinig effectief
en efficient bevonden. De enorm uitgebouwde regelgeving en de geconsta-
teerde tekortkomingen hebben geleid tot een reactie die wordt gekenmerkt
door 'terughoudendheid met regeigeving' en 'minder overheid, meer markt' .

Na de eerste tendens naar terughoudendheid met regelgeving is de
aandacht verbreed naar de verbetering van de kwaliteit van wetgeving, in
het kader waarvan nieuwe opvattingen omtrent sturing aan de orde worden
gesteid. De opvatting, dat een grotere inschakeling van maatschappelijke
actoren gewenst is voor het bereiken van de beleidsdoeistellingen, wordt
in toenemende mate in overheidspublicaties en in wetenschappeIijke
publicaties verkondigd. Zelfregulering is een thema dat hierbij vaak als
een mogelijk alternatief voor de klassieke regulering wordt behandeid. Aan
de hand van enkele publicaties zal dit hieronder worden toegelicht.

Snellen betoogt in zijn Tilburgse rede dat de algemene sturingsopvatting
op twee fundamentele punten zal moeten worden bijgesteld.'?' De traditio-
nele sturingsopvatting kenschetst hij door 'meer weten is beter sturen'.
Daarbij wordt de overheid gezien als sturend subject tegenover de

99 Zie voor een analyse: L.A. Geelhoed, a.w. 1983; en het rapport van de Commissie
vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen, Deregulering van overheidsre-
gelgeving ; TK 1983-1984, 17931, Dr. 9.

100 I.Th.M. Snellen, a.w. 1987.
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samenleving als bestuurd object. Vanuit deze visie richt de aandacht voor
verbetering van de overheidssturing zich vooral op een verfijning van de
sturingsmodellen. Snellen stelt dat door een wijziging van de sturingsambi-
ties een daadwerkelijke verbetering van de effectiviteit van het overheidsbe-
leid kan optreden. Die bijstelling van de sturingsambities houdt in:

De visie van de overheid als besturend subject tegenover de samenleving
als bestuurd object dient gewijzigd te worden in een subject-subject
beeld. Er dient een groter accent te worden gelegd op de zelfsturing
in de samenleving.
De actoren in de samenleving dienen op een andere wijze te worden
benaderd. Indien men het gedrag van maatschappelijke actoren wil
veranderen, dan zal men bij de specifieke structuren en eigenschappen
van de actoren aansluiting dienen te zoeken.

Snellen blijkt voorstander te zijn van een vergroting van de wisselwerking
tussen overheid en maatschappij, waardoor de overheid, door zich aan te
sluiten bij wat hij noemt de zelf-referentialiteit van sociale systemen,
uiteindelijk haar beleidsdoelstellingen beter kan bereiken. Deze opvatting
impliceert een andere wijze van overheidssturing. Snellen stelt vier
sturingsvormen voor die hierbij aansluiten. De essentie van deze sturingsvor-
men is dat er meer beslissingsvrijheid en meer verantwoordelijkheid wordt
overgelaten aan de maatschappelijke actoren in vergelijking met de
traditionele sturingsvorm van gedetailleerde gedragsnormering. De
beslissingsvrijheden van maatschappelijke actoren worden begrensd door
sturingsvormen die zich niet zozeer inlaten met de inhoudelijke besluitvor-
ming, maar die een kader scheppen ter waarborging van het totstandkomen
van besluiten conform de doelstellingen van de overheid. Hiertoe kan
ondermeer het 'sturen met sleutelparameters' dienen. Bij deze sturingsvorm
beperkt de overheidsbemoeienis zich tot het vaststellen van enkele centrale
parameters, waaraan de maatschappelijke actoren zich dienen te houden.
Als voordelen noemt Snellen de aanzienlijke verlichting van de sturingslast
van de overheid en de mogelijkheid van actoren om zelf een afweging te
maken. Ten aanzien van het milieubeleid verwijst hij naar een mogelijke
toepassing van het stolp-concept. 101

Ook Hirsch Ballin betoogt dat de overheid voor het bereiken van haar
beleidsdoelstellingen meer gebruik dient te maken van zelfsturende krachten

101 I.Th.M. Snellen, a.w. 1988, p. 22. Ret begrip 'stolp-concept' wordt door hem niet nader
omschreven.
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in de maatschappij.l'" Spreiding van verantwoordelijkheid over de
overheid en andere maatschappelijke actoren acht hij een rechtsstatelijk
vereiste. Hirsch Ballin noemt een aantal voorwaarden waaraan overheidsstu-
ring zou moeten voldoen. Genoemd kunnen worden het feit dat de
overheidssturing in wisselwerking dient te staan met de institutionalisering
van verantwoordelijkheid in de samenleving en voorts dat ook voor de
controleerbaarheid van de taakvervulling een verantwoordelijkheid bij de
maatschappelijke actoren kan worden gelegd. Dit alles resulteert in een
sturingsconceptie die verwoord kan worden met 'regelen op afstand'. Het
'regelen op afstand' is dan een middel om de verantwoordelijkheid van
de maatschappelijke actoren te vergroten.

De Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten (onder
voorzitterschap van Hirsch Ballin als regeringscommissaris voor de toetsing
van wetgevingsprojecten) stelt in het jaarverslag 1987-1988 dat het van
belang is dat de centrale overheid zoveel mogelijk steunt op het zelfregule-
rend vermogen in de samenleving en de verantwoordelijkheid legt bij
belanghebbenden. De overheid zou haar beleid op een indirecte en
interactieve wijze dienen te realiseren.'?' Deze opvatting getuigt van de
wens tot een terugtredende overheid en een groter vertrouwen in maatschap-
pelijke processen. In het jaarverslag 1988-1989 wordt gesteld dat het
noodzakelijk is te zoeken naar andere manieren waarop de overheid kan
inwerken op processen in de samenleving.'?' Ook in de in 1991 versche-
nen beleidsnota 'Zicht op wetgeving' komt deze gedachte voor. Hierin wordt
de aanbeveling gedaan dat naar altematieven voor de klassieke gedetailleerde
wijze van overheidsregulering moet worden gezocht. De wetgever zou waar
mogelijk ruimte moeten laten voor het zelfregulerend vermogen van
maatschappelijke actoren.l'"

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft in 1989
een rapport uitgebracht, waarin wordt ingegaan op de vraag hoe de overheid
haar gedrag in ruime zin moet inrichten om minder frequent en minder
ernstig regeloverschrijdend gedrag van burgers te bewerkstelligen. 106 Deze

102 E.M.H. Hirsch Ballin, Regelen op afstand a1svereiste van een sociale rechtsstaat, in: M.A.P.
Bovens, W. Derksen en W.J. Witteveen (red.), Rechtsstaat en sturing, Zwolle 1987.

103 Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten, Toetsing wetgevingsprojecten.
Jaarverslag 1987-1988, TK 1988-1989, 20800, h. VI, nr. 13.

104 Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten, Toetsing wetgevingsprojecten.
Jaarverslag 1988-1989, TK 1989-1990, 21 300, hst. VI nr. 7, p. 3.

105 Ministerie van Justitie, Zicht op wetgeving; p. 19. Zie daar ook p. 24-26 en p. 33-34.
106 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Rechtshandhaving, •s Gravenhage 1989.
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vraag vloeit voort uit de geconstateerde problemen met betrekking tot de
handhaving van wetgeving, die tot stand komt in het kader van de
sturingsactiviteit van de overheid in een sociale rechtsstaat. In het rapport
wordt als uitgangspunt genomen dat de lasten die voortkomen uit de behoefte
aan meer recht en meer rechtshandhaving, in beginsel dienen te worden
opgebracht door degenen, bij wie deze behoeften in het bijzonder rijzen.
De wetgeving die wordt uitgevaardigd ter behartiging van belangen van
de sociale rechtsstaat wordt in het rapport onderverdeeld in wetgeving die
betrekking heeft op inkomens- en vermogensoverdrachten, en wetgeving
die voorwaarden stelt aan het maatschappelijk verkeer. Onder deze laatste
categorie wordt de milieuwetgeving gerangschikt.

De WRR dringt er op aan dat het wetgevingsbeleid veel sterker in een
uitvoerings- en handhavingsperspectief wordt gebracht. Door een verande-
ring van wetgevingsbeleid zouden de problemen die zich voordoen bij de
toepassing van wetgeving kunnen worden verminderd. Expliciet ten aanzien
van de milieuwetgeving wordt aanbevolen:

'Voor delen van de milieuwetgeving kan de overheid zich ertoe beperken
de essentie van het gewenste beschermingsniveau aan te geven, waarna
belanghebbenden zelf voor de uitwerking van de nodige technische
standaarden zorgt. Deze zelfregulering zal "geconditioneerd" moeten
zijn ten einde de betrokken publieke belangen veilig te stellen en
evenwichtige krachtsverhoudingen tussen de betrokken belanghebbenden
te verwezenlijken.' .vn

De wetgever dient niet zozeer de middelen voor te schrijven waarmee het
milieubelang moet worden beschermd, als wel het niveau van bescherming
vast te stellen dat dit belang in het maatschappelijk verkeer moet krijgen.
Er dient ook gezocht te worden naar methoden van prospectieve normsteI-
ling. De bedoeling hiervan is inzicht te geven in de ontwikkeling van de
normen op termijn, waaronder de gereguleerden in de gelegenheid worden
gesteld zich hierop aan te passen.

De aangehaalde voorstellen voor nieuwe vormen van overheidssturing gaan
in het algemeen uit van een verdeling van inspanningen over de overheid
en de samenleving. De overheidsinspanningen zouden kunnen worden
teruggebracht door de burgers en bedrijven meer in te schakelen voor het
bereiken van de beleidsdoeleinden, waardoor deze beter zouden kunnen
worden gerealiseerd. Daarbij staat met name de zelfregulering door

107 WRR, a.w. 1989, p. 148. Taalkundige verbetering met betrekking tot 'zorgen' van mij,
MP.
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maatschappelijke actoren in de be1angstelling. Ret betreft echter niet een
volledig 'vrijlaten' van de maatschappelijke actoren om gehee1 zelf te
bepalen hoe hun gedrag wordt ingericht. De overheid dient immers
verantwoordelijkheid te nemen voor de belangen die zij moet behartigen.
Ret gaat derhalve om de vraag in hoeverre zelfregulering een rol kan spelen
bij het vervullen van de overheidstaak. De overheid zou bijvoorbeeld meer
randvoorwaardelijk te werk kunnen gaan, waarbij zij uitdrukking geeft aan
haar verantwoordelijkheid. Binnen de randvoorwaarden kan dan ruimte
worden gelaten voor zelfregulering door maatschappelijke actoren. Volgens
Eijlander zijn dergelijke combinaties van overheidsregulering en zelfregule-
ring door maatschappelijke organisaties moge1ijk:

'Via overheidsregulering kan het procedurele en het materiele kader
worden geboden waarbinnen vormen van zelfregulering een plaats
kunnen hebben. De uitkomsten kunnen eventueel worden bewaakt door
een kwaliteitstoetsing achteraf. Aldus komen we tot het concept van
de wettelijk gestructureerde en genormeerde zelfregulering' .108

Ret beperken van onnodige lasten voor burgers, instellingen en bedrijven
en het zo mogelijk ruimte laten voor en aansluiten bij het zelfregulerend
vermogen van maatschappelijke actoren wordt door hem zelfs als een
kwaliteitscriterium voor wetgeving aangemerkt.'??
Binnen het specifieke kader van het te reguleren onderwerp zou moeten

worden gezocht naar de mogelijkheden om gebruik te maken van het
zelfregulerend vermogen van actoren en organisaties. De mogelijkbeid en
wenselijkheid tot toepassing van zelfregulering is afhankelijk van het
concrete onderwerp en het specifieke be1eidsterrein, en wordt vooral bepaald
door de vraag of hiermee voldoende uitdrukking kan worden gegeven aan
de overheidsstaak voor het betreffende te reguleren onderwerp. Ret is
derhalve de vraag, of de wettelijk bepaalde zelfregulering op milieurechtelijk
terrein perspectieven biedt.

5.3 Overheidssturing van milieubelastend gedrag

5.3.1 Inleiding: 'herregulering van de milieuwetgeving'

Op milieuterrein heeft zich een enorme groei van de wetgeving voorgedaan.
Deze is te verklaren vanuit de eind jaren zestig, begin jaren zeventig

108 Ph. Eijlander, Wetgeving en zelfregulering, in: H. A.M. Bach, Recht doen door wetgeving,
Zwolle 1990 (b), p. 31-43, m.n. p. 42.

109 Zie Ph. Eijlander, a.w. 1990 (a), p. 26-32, m.n. p. 29.
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ontstane behoefte bij de overheid om de milieuproblematiek te bestrijden.
De overheid heeft een keuze gemaakt voor een zwaar accent op directe
regulering, overwegend in de vorm van het vergunningenstelsel met
bijbehorende (vaak gedetailleerde) voorschriften."? Hiermee werd de
pretentie gevestigd dat door eenzijdig van overheidswege opge1egde
gedragsnormen het gedrag van maatschappelijke actoren in de gewenste
richting kan worden gestuurd. Daarbij werd de wetgeving per milieucompar-
timent of vorm van milieubelasting ingedeeld, hetgeen een sectoraal stelsel
van wetgeving tot gevolg had.

Gebleken is evenwel dat het ontworpen stelsel niet geschikt is om het
gedrag van maatschappelijke actoren adequaat te storen. Van de uitvoerende
instanties werden grote beleidsinspanningen gevergd, die in veel gevallen
niet zijn waargemaakt.!" Daarnaast werd de regelgeving overmatig
belastend voor burgers en bedrijven bevonden, hetgeen een stagnerende
invloed heeft op de economische ontwikkeling.J'?

De geconstateerde onvolkomenheden van het sectorale stelsel van de
rnilieuwetgeving'P en de tend ens naar deregulering hebben geleid tot
aandacht voor nieuwe instrumenten en tot een 'herregulering' van de milieu-
wetgeving.!" Deze ombouw ofwel herregulering van de milieuwetgeving
is niet gericht op een vermindering van de sturingscapaciteit van de
overheid, maar op een beter werkbare wetgeving die de sturingscapaciteit
ten goede kan komen. us De herregulering concentreert zich vooral op
een uitbreiding van de op 1 september 1980 inwerkinggetreden 'Wet
algemene bepalingen rnilieuhygiene' .116 Deze wet wordt gebruikt om

110 Zie de lnstrumentennota, TK 1974-1975, 13 100, Hoofdstuk XVII Dr.2, Bijlage 1.
111 Met name de rapporten van Twijnstra en Gudde hebben dit aangetoond. Onderzoek

vergunningenprocedure op grond van de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Hinderwet,
VAR-reeks Dr. 34, 1976 en Uitvoering Hinderwet, VAR-reeks nrs. 1-3, 1979.

112 In het DROM-rapport (Deregulering ruimtelijke ordening en milieubeheer), TK 1982-1983,
17931, Dr. 4, aangeboden op 27 juni 1983, zijn voorstellen gedaan voor het in verband
met de economische ontwikkelingstroomlijnen en verminderen yen regelgeving op het gebied
van de ruimtelijke ordening en het milieubeheer.

113 Zie voor een terugblik op de totstandkoming hiervan: Th.G. Drupsteen, Twintig jaar
milieuwetgeving: tijd voor bezinning, in: Men R 1990 p. 194-198.

114 Gilhuis constateert in zijn rede dat het Nederlands milieurecht gekenmerkt wordt door een
herregulering die zich richt op integratie, en door een streven naar terughoudendheid van
regulering zonder dat dit een lager niveau van milieubescherming zou inhouden. P.C. Gilhuis,
a.w. 1989.

115 De ontwikkeling in de milieuwetgeving laat zien dat die sturingscapaciteit zelfs wordt
uitgebreid. Th.G. Drupsteen, Milieu,in: W. Derksen, Th.G. Drupsteenen W.J. Witteveen
(red.), De terugtred van regelgevers, Zwolle 1989, p. 108.

116 Wet van 13 juni 1979, Stb. 442.
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geconstateerde tekortkomingen van het sectorale stelsel op te lossen.
Aanvankelijk had de wet een harmoniserende en coordinerende functie,
later wordt zij ook gebruikt voor een integrale benadering van de milieupro-
blematiek."? Voorts worden in de Wabm onderwerpen geregeld die zich
naar hun aard niet lenen voor een regeling in sectorale wetten afzonderlijk.
Als voorbeeld kan de regeling van de 'milieu-effect rapportage' worden
genoernd.!"

De herregulering van de milieuwetgeving met het doel om die wetgeving
te vereenvoudigen en te verbeteren leidt ertoe dat de milieuwetgeving een
fase van ingrijpende veranderingen doormaakt."? De Wabm wordt
uitgebouwd tot een algemene milieu wet, die Wet milieubeheer zal gaan
heten. In het NMP-plus en in de daarbij verschenen Notitie Instrumentarium
worden de beleidsvoornemens inzake de uitbouw van de Wet algemene
bepalingen milieu hygiene tot een Wet milieubeheer nader ontvouwd. Het
doel van deze wet zal zijn de integrale bescherming van het milieu zeker
te stellen, de inzichtelijkheid van de milieuwetgeving voor burgers,
bedrijfsleven en overheden te vergroten en de uitvoering en handhaving
ervan te verbeteren.P?

Het is van belang bier vast te stellen dat de Wabm zal veranderen van
een wet die slechts procedure-rege1s geeft naar een wet die naast procedure-
regels oak inhoudelijke regels geeft voor milieube1astend gedrag. De Wabm
zal dus (steeds meer) reguleringsvormen gaan bevatten. Daarnaast zullen
ook nog in andere milieuwetten reguleringsvormen voorkomen.

In de huidige milieuwetgeving en in de wetsvoorstellen tot uitbreiding
van de Wabm komt de vergunningenmarkt (nog) niet voor. AIleen voor
de regulering van de mestproductie wordt de verhandelbaarheid van
vervuilingsrechten overwogen.P'

117 Zie ook: G.A. Biezeveld, De Wet algemene bepalingen milieuhygiene gaat veranderen, in:
Men R, 1989, p. 442-452.

118 Wet van 23 april 1986, Stb. 211.
119 Op 1 oktober 1991 zijn er bijvoorbeeld vele wetsvoorstellen tot wijziging van de Wabm

aanhangig, waaronder: een wetsvoorstel Vergunningen en algemene regels (TK 1988-1989,
21 087), een wetsvoorstel Milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen (TK 1988-1989,
21 163), en een wetsvoorstel betreffende afvalstoffen (TK 1988-1989, 21 246).

120 NMP-Plus, p. 81;Notitie Instrumentarium, p. 27-28.
121 Zie hierover §V.3. 2. InH. V zal overigens nog worden ingegaan op een vergunningenmarkt

op EEG-niveau: zie §V.2.
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5.3.2 Sturingsambitie en instrumentariumkeuze

De uitgangspunten die aan de keuze uit reguleringsvormen ten grondslag
liggen zijn medebepalend voor de aandacht die naar de vergunningenmarkt
uitgaat. In deze paragraaf wordt ingegaan op het centrale uitgangspunt voor
de wijze van sturing in het Nederlands milieubeleid, te weten de verinner-
lijking van de milieuzorg. Tevens wordt aangegeven welke keuzes er in
de beleidsstukken worden gemaakt omtrent het instrumentarium, en hoe
de reactie daarop luidt in de literatuur. Als vertrekpunt wordt het in 1989
verschenen NMP genomen.

Verinnerlijking
De overheid heeft als reactie op de geconstateerde tekortkomingen van de
klassieke reguleringsvormen een nieuwe sturingsopvatting geintroduceerd
in het milieubeleid, die wordt aangeduid met verinnerlijking. Verinnerlijking
houdt indat de maatschappelijke actoren zelf de verantwoordelijkheid nemen
voor milieuvriendelijk gedrag. 122 Winsemius heeft gesteld, dat pas indien
een ieder in Nederland een eigen verantwoordelijkheid wil dragen voor
het eigen handelen in relatie tot het milieu, het einddoel van het milieubeleid
binnen bereik ligt.l23

In navolging van diverse beleidsnota' s is in het NMP-1989 het streven
naar verinnerlijking en het hiermee verb and houdende doelgroepenbeleid
voortgezet. 124 Het doelgroepenbeleid houdt in dat voor elke relevante
groep wordt aangegeven welke inspanningen van hen worden verwacht.
Bij het verinnerlijkingsbeleid wordt er vanuit gegaan dat de doelgroepen
de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de aangegeven inspanningen
op zich nemen. De desbetreffende inspanningen worden derhalve niet altijd
aan de doelgroepen door wetgeving opgelegd. 125 Zij kunnen dan op
vrijwillige basis worden verricht.

122 Zieondermeer hetlndicatiefMeerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990, TK 1985-1986,
19204, nrs. 1-2, p. 14.

123 P. Winsemius, a. w. 1986, p. 104.
124 Strategie-voomemen S 49 van het NMP luidt: 'Het ontwikkelen van instrumentarium ter

versterking van de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijfsleven, bijvoorbeeld
door produktinformatie, milieuzorgsystemen en op doelgroepen gerichte voorlichting. '. Zie
voor het doeJgroepenbeleid met name hoofdstuk 7 van het NMP 1989, p. 188 e.v.

125 De toename van het gebruik.van het convenant illustreert dat de overheid meer in samenspraak
met het bedrijfsleven haar doelstellingen tracht te bereiken. In het NMP-plus wordt in
vergelijking met het NMP een terughoudender standpuntterzake van convenanten ingenomen
en wordt de voorkeur uitgesproken voor op regelgeving gebaseerde instrumenten.
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In het NMP-plus wordt evenwel niet zozeer uitgegaan van het
vrijblijvend karakter, maar wordt sterk de nadruk gelegd op vormen van
wetgeving waarmee de eigen verantwoordelijkheid wordt benadrukt.!"
Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de verplichting tot het geven van
financiele zekerheid. Verinnerlijking zou dus vooral moeten worden bereikt
door het opleggen van verplichtingen waarmee de eigen verantwoordelijk-
heid van de maatschappelijke actoren wordt gestimuleerd. In het NMP-plus
wordt gekozen voor een minder vrijblijvende benadering van de rnaatschap-
pelijke actoren. Deze keuze voor het stimuleren van verinnerlijking door
regulering sluit goed aan bij de in §5.2 beschreven 'wettelijk bepaalde
zelfregulering'. De stimulering van verinnerlijking door regulering kan
als een vorm van wettelijk bepaalde zelfregulering worden gezien.

Er kan overigens wel een kanttekening worden geplaatst bij het gebruik:
van (wettelijke) financiele instrumenten voor het bereiken van verinnerlij-
king. In de Notitie Instrumentarium wordt gesteld, dat door de inzet van
financiele instrumenten de eigen verantwoordelijkheid van maatschappelijke
actoren terzake van de invloed van hun activiteiten op het milieu kan worden
benadrukt.F' Mijns inziens bestaat er het gevaar dat slechts een financiele
verinnerlijking kan worden bereikt. Milieumaatregelen worden dan pas
relevant voor maatschappelijke actoren indien er een financieel voordeel
mee kan worden behaald. Teneinde voldoende effect te bereiken is het bij
toepassing van financiele instrumenten raadzaam om het gedrag te blijven
controleren, en om de sancties op overtreding van de gestelde normen te
relateren aan het financiele voordeel dat de gereguleerden zouden behalen
door de gestelde normen te ontduiken. Ook bij de keuze tussen normnaleving
en normschending zouden maatschappelijke actoren immers een kosten-
batenafweging kunnen maken. Een en ander neemt niet weg dat door het
financieel belasten van een milieubelastende activiteit bijvoorbeeld de bij
een bedrijf aanwezige kennis en inventiviteit kan worden gemobiliseerd.

Instrumentariumkeuze
Welke instrumenten hebben gezien het streven naar verinnerlijking de
voorkeur, en welke aandacht gaat er in dit verband uit naar de vergunnin-
genmarkt? Als vertrekpunt voor de beschrijving van de instrumentarium-
keuze wordt bier het in 1989 verschenen NMP genomen. Dit NMP is echter
bekritiseerd op zowel de formulering van de doelstellingen als ook de

126 Notitie Instrumentarium, p. 20-2l.
127 Notitie Instrumentarium, p. 15.
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instrumentele onderbouwing van de gestelde beleidsdoelen.!" Ringeling
heeft het plan 'boterzacht' genoemd, omdat niet wordt duidelijk gemaakt
hoe het gewenste resultaat kan worden bereikt.!"

In het NMP wordt geen stelling genomen met betrekking tot de
vergunningenmarkt. Indien naar de concreet in het NMP genoemde acties
wordt gekeken, dan blijken vooral voorlichting en overleg (waaronder het
convenant) te worden toegepast. De toepassing van klassieke directe regule-
ringsvormen wordt in iets minder ruime mate voorgenomen, terwijl indirecte
regulering door middel van financiele prikkels slechts in minderheid zal
worden toegepast.P? Er wordt aangekondigd dat in 1992 een onderzoek
naar de mogelijkheden van hantering van financiele instrumenten in het
milieubeleid wordt afgerond, maar of in dit verband ook aandacht aan de
vergunningenmarkt wordt besteed is op grond van het NMP onduidelijk.
In de in 1991 verschenen tussenrapportage over financiele instrumenten
wordt evenwel aan de vergunningenmarkt nauwelijks aandacht besteed. 131

In de literatuur is naar aanleiding van het NMP sterk aangedrongen op een
betere instrumentatie van het milieubeleid. Drupsteen stelt de vraag of voor
de realisering van de doeistellingen nieuwe instrumenten moeten worden
ingevoerd, of dat met 'meer van hetzelfde' niet ook een heel eind kan
worden gekomen. Volgens hem wordt weI eens te makkelijk gezegd dat
er behoefte zou zijn aan een geheel andere aanpak, zonder dat duidelijk
is hoe die altematieve weg er precies uit ziet. Een grondige bezinning van
het in te zetten instrumentarium is nodig, en in het NMP vindt dat helaas
niet plaats. 132

Ook Jurgens en Robesin vinden dat in het NMP de noodzakelijke instru-
mentariumkeuze uit de weg is gegaan. Zij pleiten naar aanleiding van het
NMP voor een meer onconventionele aanpak gericht op strengere

128 P. Glasbergen en.C. Dieperink, Het Nationaal MilieubeleidspIan, de weg naar duUI7aa.lDheid?,
in: Men R, Themanummer NationaaI Milieubeleidsplan en Natuurbeleidsplan, 1989, p.
298-307.

129 A.B. Ringeling, Plannen en organiseren: Het NationaaI Milieubeleidsplan, in: Juridisch-
bestuurlijke gevolgen van het Nationaal Milieubeleidsplan, Vereniging voor Milieurecht
1989-2, Zwolle 1989, p. 8.

130 J.B. Opschoor, Milieu en economic, in: Economische Statistische Berichten 1989, p. 789-793.
131 Ministerie van VROM, Milieuprogramma 1992-1995, Deel ill: Financiele instrumenten

in het milieubeleid; een tussenrapportage, TK 1991-1992, 22 302, nrs. 1-2.
132 Th. G. Drupsteen, luridische en bestuurlijke consequenties van hetNationaal Milieubeleids-

plan, Vereniging voor Milieurecht 1989-2, p. 12-32, m.n. p. 18.
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milieumaatregelen, waarbij financiele instrumenten een sterke onder-
steunende rol dienen te spelen.!"

In het NMP-plus wordt gezien het verschijnen van de Notitie Instru-
mentarium als bijlage van het plan meer aandacht besteed aan de instrumen-
tele onderbouwing van het beleid. Ter versterking van het instrumentarium
wordt overwogen een groter accent te leggen op wetgeving als grondslag
voor de inzet van instrumenten, en ook op financiele prikkels. Hieronder
worden verstaan:

'instrumenten die door middel van aanpassing van de kosten- en
prijzenverhoudingen voor produkten en diensten een gedragsbeinvloeding
in een milieuvriendelijke richting bewerkstelligen' .134

Beklemtoond wordt dat de kern van het milieu-instrumentarium zal blijven
bestaan uit regulerende instrumenten. Daarbij wordt een belangrijke plaats
ingenomen door directe reguleringsvormen.l" Ook het verbreden van
het instrumentarium in de richting van regulerende instrumenten waarrnee
de eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en overheden voor
het milieu wordt benadrukt is, zoals hiervoor reeds is vermeld, een
prioriteit. Verder wordt overwogen dat bij de afweging van de voor- en
nadelen van toepassing van directe regulering of andere instrumenten ook
gekeken zal moeten worden naar combinaties van instrumenten. Speciaal
de toepassingsmogelijkheid van combinaties van financiele prikkels en
directe regulering zou moeten worden beschouwd.!" De vergunnin-
genmarkt wordt aangehaald als voorbeeld van een dergelijke combinatie,
maar er wordt niet aangegeven of, en zo ja, inwelke situaties, dit instrument
zal worden toegepast. 137

Het NMP-plus is op het punt van de instrumentariumkeuze in de literatuur
beter ontvangen dan het NMP. De gekozen uitgangspunten voor de
instrumentatie van het milieubeleid, waaronder de combinatie van directe
regulering en financiele prikkels, worden in de literatuur in hoofdlijnen
onderschreven.

133 V. Jurgens, M.A. Robesin, Zorgen voor het instrumentarium voor morgen, in: Men R,
1990 p. 202-211. Zij wijzen onder meer op het voorstel dat in H. V aan de orde komt,
namelijk het voorstel van de Commissie Boorsma tot het instellen van een anti-verzurings-
fonds.

134 Notitie Instrumentarium, p. 9.
135 Notitie Instrumentarium, p. 19.
136 NMP-plus, p. 84.
137 Notitie Instrumentarium, p. 15-16.
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De Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten laat zich
bijvoorbeeld positief uit over de ontvouwde plannen omtrent de inzet en
de ontwikkeling van het instrumentarium. Zij benadrukt het belang van
een kritische beschouwing van de daadwerkelijke mogelijkheden van
'financiele prikkels' als gedragsbeinvloedend instrument. Zij laat zich niet
uit over de wenselijkheid tot toepassing van de vergunningenmarkt, maar
merkt weI op:

'De eigen verantwoordelijkheid van rechtsgenoten zou in de visie van
de Toetsingscommissie vooral ook meer relief kunnen krijgen wanneer
de wetgever keuzemogelijkheden inbouwt, waardoor betrokkenen niet
uitsluitend met een sanctie worden geconfronteerd, maar meer met de
consequentie van hun eigen keuze tussen verschillende gedragsalterna-
tieven' .138

In dit kader passen reguleringsvormen waarin een aanmerkelijke mate van
beslissingsvrijheid aan gereguleerden wordt overgelaten, zoals de vergunnin-
genmarkt.

Gilhuis wijst er op dat er in het NMP-plus veeial geen concreet antwoord
wordt gegeven op de vraag wat de betekenis van de verschillende juridische
instrumenten is bij de uitvoering van de concrete beleidsdoelstellingen.
Gilhuis stemt in met de voorgenomen grotere inzet van financiele
instrumenten, maar hij wijst er op dat er naar zijn mening onterecht een
koudwatervrees voor de daadwerkelijke toepassing van deze instrumenten
valt te ontdekken.!" Terzake van het beklemtonen van de eigen verant-
woordelijkheid wijst hij er op dat dit in de regel binnen het kader van de
overheidsregulering zou moeten geschieden."?

Ook Bressers stemt in met de basis-uitgangspunten voor de inzet van
het instrumentarium, maar hij plaatst niettemin een aantal kritische
opmerkingen bij de kwaliteit van het plan. Hij constateert dat er een 'rare
discrepantie' zit tussen de op strategisch niveau impliciet minder van belang
geachte instrumenten, zoals voorlichting, subsidies en het convenant, en
de uitwerking van de concrete maatregelen, waar deze instrumenten weI
een toepassing vinden. Hij is het volstrekt eens met de in het NMP-plus
gemaakte keuze voor aanvullende strategieen op de directe regulering, maar

138 Zie bet advies van de Toetsingscommissie dat is opgenomen in de Notitie Instrumentarium,
p.36.

139 Zie ook: J.Th. A. Bressers, Het juridische en financiele instrumentarium van het NM Psplus,
Vereniging voor Milieurecbt (1990-4), Zwolle 1991, p. 21.

140 r.c. Gilhuis, a. w. 1991 (a).

70



Overheidssturing van milieubelastend gedrag

in de uitwerking hiervan schiet het NMP-plus in het bijzonder terzake van
de financiele instrumenten sterk te kort.!"

5.3.3 Slot: aandacht voor de vergunningenmarkt

Bij de vergunningenmarkt gaat de overheid randvoorwaardelijk te werk,
en laat zij derhalve in theorie een substantiele mate van beslissingsvrijheid
over aan de gereguleerden. Niettemin wordt het niveau van milieube-
scherming wettelijk bepaald. De wijze waarop dit wordt bereikt, wordt
door de verhandelbaarheid van de vervuilingsrechten voor een deel aan
de maatschappelijke actoren overgelaten. In deze zin past het instrument
in theorie goed bij de aanbevelingen tot wettelijk bepaalde zelfregulering.

Door de prijs van het vervuilingsrecht worden de maatschappelijke
actoren bovendien gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor
het milieu. De hiermee (mogelijk) te bereiken (financiele) verinnerlijking
sluit aan bij de centrale sturingsambitie in het milieubeleid.

Geconcludeerd kan worden, dat het concept van de vergunningenmarkt
in theorie goed aansluit bij de heersende opvatting omtrent sturing door
de overheid. Aandacht voor de toepassingsmogelijkheden van de vergunnin-
genmarkt is dan ook op zijn plaats.'? Het feit, dat het instrument goedl
past bij de heersende opvattingen over sturing door de overheid maakt
immers nog niet duidelijk welke concrete toepassingsmogelijkheden er zijn
voor het instrument. Het instrument is in Nederland nog vrij onbekend,
en er kan derhalve niet worden geput uit een rijke ervaringsbron met'"
betrekking tot de toepassing van het instrument. In de juridische literatuur
is er tot dusverre nauwelijks aandacht aan het instrument besteed. Er zal
derhalve nader moeten worden onderzocht, of toepassing van de vergunnin-
genmarkt in het milieubeleid juridisch aanvaardbaar is.

6 Slotbeschouwing

Bij het zoeken naar nieuwe sturingsvormen die een grotere verantwoordelijk-
heid leggen bij de maatschappelijke actoren, dient ervoor te worden gewaakt
dat de overheid geen afstand doet van haar eigen verantwoordelijkheid.

141 1.Th.A. Bressers, Q.W. 1991.
142 In de Notitie Instrumentarium wordt het instrument dan ook a1seen mogelijke reguleringsvorm

genoemd. Verder wordt niet aangegeven wat de concrete toepassingsmogelijkheden zijn.
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Ten aanzien van het milieubeleid moet als randvoorwaarde gelden dat de
overheid haar sturingsintentie in ieder geval niet mag verzwakken. Op grond
van art. 21 Grondwet is zij hiertoe gehouden. De overheid dient voor het
behartigen van haar zorgplicht voor een goed leefmilieu naarstig te zoeken
naar geschikte instrumenten voor het voeren van een verantwoord milieube-
leid. De vergunningenmarkt is in beginsel een instrument dat daarvoor in
ogenschouw kan worden genomen.

Met het oog op de effectiviteit van het overheidsingrijpen is het van belang
om met de nieuwe opvattingen over de wijze van overheidssturing rekening
te houden. Er zou moeten worden overwogen of de milieubeleidsdoelstel-
lingen beter kunnen worden bereikt met instrumenten die in het concept
van het 'sturen op afstand' , waaronder de wettelijk bepaalde zelfregulering,
passen. De in het milieubeleid gekozen weg van de inzet van regule-
ringsvormen die de verinnerlijking stimuleren kan worden gezien als een
uitwerking van dit concept.

De vergunningenmarkt past in theorie zeer goed bij de nieuwe kijk op
overheidssturing in de vorm van een 'regelen op afstand'. Immers, de ratio
van het instrument is dat binnen wettelijke begrenzingen in belangrijke mate
aan de eigen verantwoordelijkheid van de maatschappelijke actoren wordt
overgelaten op welke wijze zij hun gedrag wensen in te rich ten. Dit
impliceert een minder intensieve overheidsbemoeienis met de beslissingen
van maatschappelijke actoren in vergelijking met klassieke regulering. De
beslissingsvrijheid voor de vervuilers, ofwel ruimte tot zelfregulering, wordt
bovendien door het verschaffen van financiele voordelen voor milieu-
vriendelijk handelen beinvloed. Door het geven van een prijs aan milieube-
lasting kan derhalve worden getracht zelfregulerende krachten in de
maatschappij te activeren, namelijk door een 'financiele verinnerlijking'
te bewerkstelligen. De financiele prikkel zou voorts de efficiente bereiking
van de milieukwaliteit en technologische ontwikkeling kunnen stimuleren.
In dit verband moet er op worden gewezen, dat het niet zeker is dat de
actoren steeds als een 'homo economicus' zullen handelen. Ook andere
motieven dan de financiele last kunnen van invloed zijn op de besluit-
vorming.

Bij toepassing van de vergunningenmarkt is de overheid voor het
bereiken van de milieudoelstelling echter niet afhankelijk van de gedragsbe-
Invloedende werking van de financiele prikkel. Dit vloeit voort uit het feit
dat de vergunningenmarkt ook een element van directe regulering kent.
Er is sprake een 'papieren garantie' dat een bepaald niveau van milieu be-
scherming wordt bereikt: de overheid stelt immers de totale omvang van
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de milieuvervuiling in een bepaald gebied vast. De werking van de financiele
prikkel is wel van belang voor een efficiente verdeling van de beheersings-
maatregelen.

Effectiviteit en efficientie zijn echter niet de enige criteria op grond waarvan
de aanvaardbaarheid van een instrument moet worden beoordeeld.
Overheidsingrijpen zal steeds moeten voldoen aan de algemene eisen van
rechtsstaat en democratie. Dit zal van invloed zijn op de toepassings-
mogelijkheden van het voamamelijk in de economische literatuur aanbevolen
instrument van de vergunningenmarkt. Bovendien moet bij toepassing van
de vergunningenrnarkt rekening worden gehouden met de specifieke
kenmerken van het milieubeleidsveld. Zo moet er bijvoorbeeld recht worden
gedaan aan een goede rechtspositie voor derde-belanghebbenden.

Het voordeel van de efficiente bereiking van de milieukwaliteit doet
zich alleen voor bij een goed werkende vergunningenmarkt, dat wil zeggen
een markt waarin volop gebruik wordt gemaakt van ruime mogelijkheden
om de vervuilingsrechten te verplaatsen. Het is de vraag ofhet vanuit een
juridische invalshoek mogelijk is deze vrijheid aan de vervuilers te geven.
Voor het bepalen van de plaats van de vergunningenmarkt binnen het milieu-
instrumentarium is derhalve meer inzicht hieromtrent nodig.
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De vormgeving van de vergunningenmarkt

1 InIeiding en opzet hoofdstuk

In §I.2.1 is reeds een korte omschrijving van de vergunningenmarkt
gegeven. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vormgeving en de
toepassingsmogelijkheid van de vergunningenmarkt.

In de eerste plaats zal worden ingegaan op verschillende modellen van
het instrument (§2). Als vertrekpunt wordt het voorstel van Dales
genomen.' Aan de hand van dit voorstel worden drie kemelementen van
de vergunningenmarkt onderscheiden. Met enkele voorbeelden zal worden
aangegeven welke verschillen in de vormgeving van het instrument onder
meer kunnen worden aangebracht.

Vervolgens zal worden aangegeven aan welke basisvoorwaarden de
vormgeving van de vergunningenmarkt moet voldoen, en welke gevolgen
dit heeft voor de toepassingsmogelijkheid van het instrument (§3). In dit
verb and zal worden nagegaan, in hoeverre vanuit de bescherming van het
leefmilieu, de positie van derde-belanghebbenden en de controleerbaarheid
van de verplichtingen eisen moeten worden gesteld aan de vormgeving van
de vergunningenmarkt. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid tot
aansluiting van de vergunningenmarkt op bestaande reguleringsvormen
(§3.5). Vervolgens bevat §3.6 een beschouwing over de rol die de overheid
bij de werking van de vergunningenmarkt dient te vervullen en de
consequenties hiervan voor de toepassingsmogelijkheid van het instrument.
In §4 ten slotte vindt een afrondende beschouwing plaats.

2 Modellen van de vergunningenmarkt

2.1 Inleiding

Als een pionier op het gebied van de vergunningenmarkt moet de Canadees )
Dales worden aangemerkt. Inzijn in 1968 verschenen monografie 'Pollution,
property and prices' doet hij een voorstel voor een vergunningenmarkt voor

I.H. Dales, Pollution, property and prices, Toronto 1968.
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~het reguleren van waterverontreinigende handelingen. Deze vergunningen-
markt zou volgens Dales ook ingezet kunnen worden voor de regulering
van luchtverontreinigende activiteiten. Over andere mogelijke toepassingen
aat hij zich niet uit. Hij beschouwt de toepassingsmogelijkheid van de
ergunningenmarkt voorts aileen voor makkelijk te achterhalen bronnen
van milieuvervuiling. Dit zijn de zogenaamde 'point sources'.

Alvorens tot de introductie van de vergunningenmarkt te komen,
vergelijkt Dales drie instrumenten met elkaar, te weten 'regulation',
'subsidization' en 'pollution charges'." Met name wegens de efficientie-
voordelen en wegens de geringe mate van bestuurlijke inspanningen heeft

I Dales een sterke voorkeur voor de regulerende hefting. Hij vindt echter
dat aan dit instrument twee nadelen zijn verbonden:

Het is voor de overheid moeilijk om de precieze hoogte van de heffing
vast te stellen waarmee een bepaalde milieukwaliteitsdoelstelling kan
worden bereik:t;
Bij een milieuheffing zal zonder bestuurlijk ingrijpen de vervuiling
toenemen indien nieuwe vervuilers zich vestigen.

Een vergunningenmarkt heeft volgens Dales de voordelen van de heffing
in zich en compenseert de nadelen ervan. Doordat er een plafond is aan
de totale vervuilingsruimte zouden de twee geconstateerde nadelen worden
opgeheven."

In deze paragraaf (§2) wordt dieper ingegaan op de mogelijke modellen
van de vergunningenmarkt. Daarvoor worden de elementen van het
instrument behandeld en wordt een beeld geschetst van enkele mogelijke
verschillen in vormgeving van de belangrijkste elementen van de vergunnin-
genmarkt. Deze paragraaf beperkt zich tot een schets van het theoretisch
concept van een vergunningerunarkt. Hierdoor kan inzicht worden verkregen
in het grondmodel van de vergunningenmarkt, hetgeen de basis vormt voor
een juridische beschouwing van het instrument in §3. In het volgende
hoofdstuk (H.IV) zal het inzicht in de mogelijke modellen van de vergunnin-
genmarkt verder worden vergroot door enkele in de praktijk toegepaste
vergunningenmarkten aan de orde te stellen.

De opbouw van deze paragraaf is als volgt. Allereerst wordt in §2.2
Dales' voorstel weergegeven, waarna in §2.3 op enkele mogelijke
verschillende invullingen van de belangrijkste elementen van de vergunnin-
genmarkt wordt ingegaan. Er voIgt een afsluiting in §2.4.

2 Zie I.H. Dales, a.w. 1968, p. 81 e.v.
3 I.H. Dales, a.w. 1968, p. 93.
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2.2 Dales' voorstel

De elementen van de vergunningenmarkt zoals deze door Dales zijn
geschetst, worden hieronder weergegeven en van een korte toelichting
voorzien.

Er wordt een overheidsinstantie belast met de uitvoering van het systeem.
Deze overheidsinstantie stelt voor een onderdeel van het milieu een
maximaal vervuilingsniveau vast, dat eventueel per regio wordt
gedifferentieerd. De maximaal toelaatbare milieubelasting wordt verdeeld
in vervuilingsrechten. Het aanknopingspunt voor de regulering door!
middel van de vergunningenmarkt legt Dales bij het storten van een
ton schadelijk afval in water. Hij neemt aan dat, d_~9rmiddel van
omrekeningsfactoren de milieuschade door de stort van een bepaalde
hoeveelheid afval in een bepaalde regio lean worden bepaald. De
"toepassirrg+van ergnnningenmarkt betteft dus verschillende
vervuilende afvalstoffen. Het vervuilingsrecht heeft vanwege het gebruik
van een omrekeningstabel betrekking op de hoeveelheid waterverontrei-
niging die mag worden verricht. 4

y!:"rvt4ling mag slechts geschieden op grond van een geldig vervui-
lingsrecht. De vervuilingsrechten worden door de overheidsinstantie j
verkocht aan de vervuilers. In het voorstel van Dales vindt de aanvang \
van de markt plaats door een openbare verkoop van de vervuilingsrech-
ten door de overheid. Er zijn ook andere aanvangsmethoden mogelijk
(zie vooreen uitwerking §2.3.3). Volgens Dales is het niet nodig nader
in te gaan op de wijze waarop de overheidsinkomsten door de verkoop
van de vervuilingsrechten worden aangewend; \
De vervuilingsrechien hebben inprincipe een be erkte duur, bijvoorbeeld
een jaar. Na afloop van de termijn vindt er een nieuweverkoop plaats
door de overheid. Eventueel kunnen er verschillende looptijden aan
de vervuilingsrechten worden gegeven. Door de mogelijkheio van
verschi1lende looptijden wordt de flexibiliteit voor de vervuilers
vergroot. yervuilingsrechten met een langere looptijd dienen door de
overheid tegen een hogere prijs te worden verkocht;
De vervuilingsrechten mogen worden verhandeld tussen de vervuilers
onderling via de overheidsinstaruie. De overheid vervult hierbij een
makelaarsfunctie. Doordat de vervuilingsrechten verhandelbaar zijn,
wordt het marktmechanisme ingeschakeld voor de regulering van het

4 I.H. Dales, a.w. 1968,p. 78-80.

I ~
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gedrag. Door de werking van het marktmechanisme zou automatisch
worden bereikt dat de vereiste reductie van de milieuvervuiling tegen
de laagste maatschappelijke kosten wordt bereikt. Dales stelt hierom-
trent:
'( ... ) the buying and selling of the Rights in an open market and the
consequent establishment of an explicit price for the right to discharge
a ton of wastes into a water (or air) system results in a theoretically
efficient allocation of "anti-pollution effort" as between different
dischargers' .5
Dales stelt voor om de verhandelingen via de overheid te laten verlopen.
Hij deelt aan de overheid een zeer summiere rol toe bij de verplaatsin-
gen. Het is daarentegen denkbaar, dat aan een verplaatsing van een
vervuilingsrecht wettelijke voorwaarden worden gesteld ter bescherming
van het milieu, de positie van derde-belanghebbenden, of ter waarbor-
ging van een goede controle. Dales gaat op deze aspecten niet in. Zie
voor de invloed van deze aspecten op de vormgeving van de vergunnin-
genmarkt verder §3;

- IDe overheidsinstantie moet bevoegdheden hebben tot ingrijpen indien
de werking van de markt niet naar bevrediging verloopt. De prijs van
het vervuilingsrecht zal worden bepaald door het spel van vraag en
aanbod. Volgens Dales is bestuurlijk ingrijpen nodig indien de
vergunningenmarkt niet op een naar het oordeel van de overheid
bevredigende wijze verloopt. Hij heeft hier vooral het oog op het
tekortschieten van de vraag en het aanbod. Dales geeft onder meer het
volgende voorbeeld: indien een aanbieder van een vervuilingsrecht bij
het tekortschieten van de vraag niet voldoende geld (terug) kan krijgen,
dient de overheidsinstantie de rechten in te kopen tegen een redelijke
prijs. Ook is volgens Dales bestuurlijk ingrijpen nodig indien de prijs
van de vervuilingsrechten scherp stijgt door het tekortschieten van het
aanbod. De overheid zou dan een aantal 'achter de hand gehouden'
vervuilingsrechten op de markt kunnen aanbieden. Dales geeft aan, dat
dit slechts een oplossing kan zijn voor een tijdelijke stijging van de prijs.
Blijkbaar acht Dales het dus niet verstandig om volledig op de werking
van de markt te vertrouwen. De overheid dient de markt in vervuilings-
rechten te sturen indien naar het oordeel van de overheid het spel van
vraag en aanbod niet op bevredigende wijze verloopt, aldus Dales;-I De overheidsinstantie, belast met de uitvoering van de vergunningen-
marki, heeft de taak om te controleren of een vervuiler voldoende

5 J.H. Dales, a.w. 1968, p. 107.
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vervuilingsrechten in zijn betit heeft gezien zijn milieubelastende
activiteiten. Op de handhaving van de verplichtingen door middel van
het opleggen van sancties bij overtreding van de regels wordt door Dales
niet expliciet ingegaan;
Het staat een ieder vrij om vervuilingsrechten te kopen. Niet alleen aan
vervuilers, maar ook aan degenen die door de milieuvervuiling worden
benadeeld en aan speculanten dient deze mogelijkheid te worden

Igeboden. Volgens Dales bevorderen speculanten de kwaliteit van de
marktwerking ('it does help to "make a good market"'). Door hun
activiteiten zou een stabieler prijspeil ontstaan. 6
Het is overigens de vraag, in hoeverre derden (bijvoorbeeld milieu-
organisaties) een daadwerkelijke marktparticipant kunnen zijn gezien
de financiele prestaties die daarvoor zouden moeten worden verricht.

Volgens Dales zijn er voor de toepassing van de vergunningenmarkt weinig
bestuurlijke inspanningen nodig. Voor de overheid zijn er naar zijn mening
weI enkele taken weggelegd, onder andere voor de sturing van de
marktwerking, maar het bestuur zou zich veel minder in hoeven te spannen
in vergelijking met andere vormen van regulering. Hij stelt dan ook:

l'Theadministrative simplicity of the scheme is certainly one of its mainattractions' .7
He uitoefenen van controle door de overheid wordt door Dales bijvoorbeeld

I el noodzakelijk gevonden, maar dit zou volgens hem veel minder
.ngewikkeld en inspannend zijn als het geval is bij fysieke regulering. 8
ij gaat echter niet uitvoerig in op de wijze waarop die controle bij een
ergunningenmarkt vorm zou kunnen krijgen.?
Dales' conclusie dat toepassing van de vergunningenmarkt weinig

bestuurlijke lasten vergt en tot een reductie van de milieubelasting tegen
zo laag mogelijke maatschappelijke kosten Ieidt, is veelbelovend. Door Dales
wordt echter in zeer geringe mate ingegaan op de juridische aspecten van
een vergunningenmarkt. Hierbij moet worden bedacht dat hij het instrument
vanuit een economische invalshoek beschouwt. Door de behandeling van
de toepassing van een 'markt voor vervuilingsrechten' in het milieubeleid
heeft Dales willen aantonen, dat economische inzichten onmisbaar zijn bij

\ '
7
8
9

I.H. Dales, a.w. 1968, p. 96. De SER wijst op de 'Coase' gedachte achter de mogelijkheid
om ook 'slachtoffers' van de milieuaantasting de gelegenheid te bieden om de vervuilingsreeh-
ten aan te kopen. SER, Economie en milieu 1991, p. 48 en p. 37-40.
I.H. Dales, a.w. 1968, p. 97.
I.H. Dales, a.w. 1968, p. 97.
Zie hiervoor verder §3.3 van dit hoofdstuk.
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de keuze van milieubeleidsinstrumenten. Bij deze keuze dient volgens Dales
als criterium te gelden dat de beste weg die van de minste kosten is, waarbij
hij aan alle mogelijke maatschappelijke kosten denkt.'? Het is niet
ondenkbaar dat een juridische beschouwing over de vormgeving van de
vergunningenmarkt een ander licht op de mogelijkheden van het instrument
zou kunnen werpen. Dales onderkent dit ook, en stelt dat zijn conclusies
als 'voorlopig' moeten worden beschouwd, omdat er nader onderzoek,
waaronder juridisch onderzoek, nodig is. II Alvorens hiertoe in §3 over
te gaan, wordt eerst een aantal altematieve modellen van het instrument
weergegeven.

2.3 Varianten in de vormgeving van de vergunningenmarkt

2.3.1 Inleiding

Dales' monografie bevat een basisvoorstel op grond waarvan verschillende
modellen voor een vergunningenmarkt kunnen worden ontworpen. Dales
stelt dan ook voor, dat met het instrument van de vergunningenmarkt zoals
hij dat heeft ontworpen, zal worden geexperimenteerd, hetgeen tot een
wijziging van de elementen van het instrument kan leiden. Wellicht vanwege
zijn aanbeveling om met het door hem voorgestelde concept te experimente-
ren, gaat Dales nauwelijks in op de mogelijke varianten van het instrument
van de vergunningenmarkt.

Met het doel om een breder inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden
in vormgeving van het instrument worden in deze paragraaf de kemele-
menten van de vergunningenmarkt onderscheiden, en worden enkele
mogelijke altematieve invullingen daarvan behandeld. Achtereenvolgens
komen aan bod: het vervuilingsrecht, de aanvang van de vergunningenmarkt
en de verplaatsbaarheid van het vervuilingsrecht. 12Als uitgangspunt wordt
genomen, dat de vergunningenmarkt wordt geregeld in een wet, hetgeen
met zich meebrengt dat bovengenoemde kemelementen in de wet dienen
te worden geregeld."

10 I.H. Dales, a.w. 1968, p. 99.
11 I.H. Dales, a. w. 1%8, p. 105.
12 Zie voor een vergelijkbare onderscheiding: R.K. Raufer, S.L. Feldman, Acid rain and

emissions trading. Implementing a market approach to pollution control, Totowa 1987, p.
6. Zie voor een aanta! vraagpunten omtrent de vormgeving van de vergunningenmarkt: W.E.
Oates, a.w. 1984, p. 467.

13 Zie hiervoor §3.1 van dit hoofdstuk.
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2.3.2 Het vervuilingsrecht

In het kader van een vergunningenmarkt is het verboden om een onder de
werkingssfeer van de wet vallende milieubelasting te veroorzaken, tenzij
de vervuiler beschikt over een op rechtmatige wijze verkregen vervuilings-
recht en daarbij tevens aan andere wettelijke voorwaarden voor gebruikrna-
king van het vervuilingsrecht voldoet. Ben 'vervuilingsrecht' is een van
overheidswege verkregen toestemming om een handeling te verrichten die
zonder die toestemming wettelijk verboden is."

De inhoud van het vervuilingsrecht is van groot belang. Op grond
hiervan wordt bepaald welke gedragsaltematieven door het in het bezit
hebben van een vervuilingsrecht in beginsel zijn toegestaan. Voor de
vormgeving van de inhoud van het vervuilingsrecht zijn de volgende twee
aspecten essentieel:
a) De vaststelling van de toegestane vorm van milieubelasting.

Ret zal duidelijk moeten zijn welke vorm van milieubelasting onder
welke voorwaarden en omstandigheden (bijvoorbeeld ook op welke
plaats) is toegestaan. De vorm van de milieubelasting kan verschillend
worden uitgedrukt. Er kan bijvoorbeeld worden bepaald, welke
hoeveelheid van een stof door een bron op een plaats gedurende een
tijdseenheid mag worden uitgestoten. Op deze wijze wordt in het
vervuilingsrecht een emissienorm neergelegd. Daarbij kan gebruik
worden gemaakt van factoren die betrekking hebben op de te veroorza-
ken milieubelasting, zoals de hoeveelheid te gebruiken brandstof
waarmee een bepaalde uitworp wordt veroorzaakt. Zoals Dales heeft
voorgesteld kan modelmatig beschouwd eventueel ook met omrekenings-
factoren worden gewerkt, waardoor verschillende stoffen door een
vergunningenmarkt zouden kunnen worden gereguleerd. Door het
gebruik van omrekeningsfactoren kan dan de milieuschadelijkheid van
een stof worden aangegegeven. De emissie van milieuschadelijke stoffen
is dan het aanknopingspunt voor regulering.
In de literatuur is ook voorgesteld, dat in het vervuilingsrecht wordt
aangegeven welk aandeel in de immissie van een bepaalde stof door
een bepaalde bron mag worden veroorzaakt." Een immissie is een
concentratie van een stof in een bepaald gebied, die door de uitstoot

14 In §1.2.1 is reeds aangegeven, dat de begrippen vergunning en vervuilingsrecht synoniemen
zijn.

15 Vergelijk in deze W.D. Montgomery, Markets in licences and efficient pollution control,
in: Journal of Economic Theory, vol. 5, p. 395-418, 1972.

..
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van een of meer bronnen wordt veroorzaakt. Bij deze variant zou voor
elk:meetpunt van de immissie een eigen markt moeten worden opgezet.
Door Tietenberg wordt een economische uitwerking van een dergelijke
vergunningenmarkt gegeven." Voor sommige soorten vervuiling, de
zogenaamde 'nonuniformly mixed assimilative pollutants' , acht hij een
dergelijke benadering de aangewezen weg. Bij dergelijke stoffen is de
plaats van de vervuiling relevant voor de relatie tussen de emissie en
het bereiken van de milieukwaliteitsdoelstelling, waardoor een
immissiegerichte benadering nodig zou zijn. Hij concludeert echter,
dat een vergunningenmarkt waarbij de immissie het aanknopingspunt
is voor regulering heel moeilijk uitvoerbaar is." Deze vormgeving
blijft bier verder dan ook buiten beschouwing. Tietenberg geeft
overigens een altematief voor de immissie-gerichte benadering, _die
weliswaar door hem als minder efficient worden beoordeeld, maar
evenwel een betere oplossing wordt geacht dan de traditionele (Ameri-
kaanse) 'command and control regulation'. Deze is gelegen in een
beoordeling van elk:everplaatsing afzonderlijk aan de hand van criteria
gericht op de bereiking van de milieukwaliteitsdoelstelling. Hierbij wordt
het aanknopingspunt van de regulering gevormd door de emissie door
een bron.
De toegestane milieubelasting zou verder oak kunnen worden gerelateerd
aan exteme omstandigheden. De toegestane hoeveelheid milieubelasting
kan dan varieren afhankelijk van de hoedanigheid van die exteme
factoren, zoals bijvoorbeeld het jaargetijde. Daarbij kan ook worden
gedacht aan specifieke voorwaarden voor gebruik van het vervuilings-
recht in het geval dat sprake is van een noodsituatie met betrekking
tot de kwaliteit van het milieu. IS

16 T.H. Tietenberg, Emissions trading: an exercise in reforming pollution policy, Washington
D.C. 1985.

17 T.H. Tietenberg, a.w. 1985, p. 35, en ook p. 64: 'While the ambient permit system may
be a perfect theoretical solution to the problem of incorporating source location, in practice
it is difficult to implement.'.

18 Vergelijk ook het voorstel van T.H. Tietenberg, vermeld door S. Rose-Ackerman, Market
models for water pollution control: their strengths and weaknesses, in: Public Policy, vol.
25, 1977 p. 383-406, tot het instellen van twee soorten vervuilingsrechten, namelijk
vervuilingsrechten voor 'normale periodes' en vervuilingsrechten voor noodsituaties.
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( b) De vaststelling van de geldigheidsduur van het vervuilingsrecht.
In de literatuur zijn verschillende mogelijkheden voor de invulling van
de looptijd van een vervuilingsrecht naar voren gebracht. 19

. Indien er een korte looptijd aan een vervuilingsrecht wordt toegekend,
dan heeft dit tot gevolg dat steeds weer een nieuwe verdeling van
vervuilingsrechten dient plaats te vinden, voorzover dat uit oogpunt
van milieubescherming door de overheid wenselijk wordt gevonden.
Dit kan nadelig zijn voor de overheid, omdat een nieuwe verdeling
gepaard gaat met bestuurlijke inspanningen, maar ook voor de vervui-
lers, omdat zij steeds slechts over een kortlopende zekerheid beschikken

, met betrekking tot hun recht tot het verrichten van milieubelasting.
Ben nadeel van langlopende vervuilingsrechten, dat zich in veel mindere
mate bij kortlopende vervuilingsrechten zal voordoen, kan zijn dat
bestuurlijk ingrijpen noodzakelijk is indien blijkt dat uit oogpunt van
de gewenste kwaliteit van het milieu een te grote hoeveelheid vervui-
lingsrechten op de markt is. Met name bij langlopende vervuilingsrech-
ten speelt derhalve de vraag of, en zo ja, onder welke voorwaarden,
het voor de overheid mogelijk is om het vervuilingsrecht tijdens zijn
looptijd geheel of gedeeltelijkin te trekken of om anderszins het gebruik
van de vervuilingsrechten te beperken.

2.3.3 De aanvang van de vergunningenmarkt

De vergunningenmarkt zal door de overheid moeten worden gestart door
de vervuilingsrechten te verdelen over de vervuilers.f Ben vergunningen-
markt kan op verschillende wijzen worden gestart. Hiervoor kan de volgende
indeling worden gemaakt:
a) De vervuilingsrechten worden conform het voorstel van Dales door de

overheid te koop aangeboden aan de vervuilers.
b) De vervuilingsrechten worden door de overheid op grand van admini-

stratieve criteria gratis verdeeld.

19 Zie onder meer: B.A. Ackerman, S. Rose-Ackerman, J. Sawyer en D. Henderson, The
uncertain search/or environmental quality, New York 1974, p. 268-269; K.R. Kabelitz,
Eigentumsrechte und Nutzungslizenzen als lnstrumente einer okonomiscb rationale Luftrein-
haltepolitik, Miinchen 1984, p. 316-320. Zie ook J.Th.A. Bressers, a.w. 1985, p. 31.

20 Noll stelt voor, dat de vervuilingsrechten ook kunnen worden verdeeld over degenen die
de betreffende vervuilende activiteit niet verrichten. Zie RG. Noll, The feasibility of
marketable emissions permits in the United States, in: R.B. Stewart en J.B. Krier, Environ-
mental Law and Policy, Charlottesville Virginia 1982 (supplement), p. 116-128, met name
p. 119. Deze mogelijkheid wordt hier verder buiten beschouwing gelaten.
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Deze mogelijkheden kunnen op velerlei wijzen worden ingevuld en kunnen
tevens in combinatie met elkaar worden toegepast. 21 In de economische
theorie wordt verdedigd dat zolang er sprake is van een concurrerende
markt, de uiteindelijke verdeling van de vervuilingsrechten niet door de
initiele verdeling wordt beinvloed.f De wijze van verdeling door de
overheid beinvioedt uiteraard weI de rechtspositie van de deeinemers aan
de vergunningenmarkt. Om deze reden is het van belang om ook de wijze
van het starten van de vergunningenmarkt te bezien. Bovendien kan zich
ook de situatie voordoen dat er geen sprake is van een concurrerende markt.

(

MOgelijkheid (a) kan in vergelijking met mogelijkheid (b) als meer
martkconform worden aangemerkt. Bij de verkoop van vervuilingsrechten
door de overheid is er immers een duidelijk verb and aanwezig tussen de

I milieubelasting en de prijs die daarvoor moet worden betaald. Bij
mogelijkheid (a) kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een veiling van
vervuilingsrechten.

Bij een verdeling op grond van administratieve criteria kan de overheid
de verdeling van de vervuilingsrechten meer sturen. Zij kan bijvoorbeeid
de minder kapitaalkrachtige ondernemingen een sterkere positie geven dan I
het geval zou zijn bij een veiling van vervuilingsrechten. Een vaak
genoemde uitwerking van mogelijkheid (b) is, dat de overheid voor de
verdeling van de vervuilingsrechten aansluiting zoekt bij de gegroeide
praktijk. De vervuiler ontvangt dan bijvoorbeeld vervuilingsrechten conform
de door hem reeds verrichte vervuiling, dan wel conform de op grond van
de bestaande regulering (bijvoorbeeld een traditioneel vergunningensteisel)
reeds toegestane vervuiling.P Deze wijze van opstarten van de vergunnin-
genmarkt waarbij de historische vervuiling het uitgangspunt is, wordt in
de Engelstalige literatuur vaak aangeduid met 'grandfathering"."

Combinaties van de mogelijkheden (a) en (b) zijn zeer weI denkbaar:
de overheid zou bijvoorbeeid op grond van administratieve criteria de
vervuilingsrechten kunnen verdeIen, en tegelijkertijd voor het gebruik van
de vervuilingsrechten een financiele vergoeding kunnen vragen.

21 Zie over de start van de markt ook: 1.Th.A. Bressers, a.w. 1985, p. 39-42.
22 T.H. Tietenberg, Marketable emission permits in the United States: a decade of experience,

in: M. Neumann, K.W. Roskamp (ed), Public finance and performance of enterprises,
1989(b), p. 265. Zie ook: T.H. Tietenberg, a.w. 1985, p. 101.

23 Zie voor beide mogelijkheden: J.Th.A. Bressers, a.w. 1985, p. 40. Zie voor de als tweede
genoemde mogelijkheid: 1.A. del Calvo y Gonzalez, Markets in air? Problems and prospects
of controlled trading, in: Harvard Environmental Law Review, vol. 5, p. 377-430, 1981.

24 Zie hierover §3.5.3 sub c.
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Bij mogelijkheid (a) ontstaat er in vergelijking met de administratieve
verdeling een lastenverzwaring voor de vervuilers. Indien dit bezwaarlijk
wordt geacht, kan eventueel worden overwogen om de door de overheid
verkregen gelden uit de verkoop van de vervuilingsrechten te verdelen over
de deelnemers aan de vergunningenmarkt. Hiermee zouden bijvoorbeeld
milieu-maatregelen kunnen worden gestimuleerd. 2S Bovendien is mogelijk-
heid (b) een alternatief. De econoom Oates ziet goede mogelijkheden in
de administratieve verdeling van de vervuilingsrechten aan degenen die
de betreffende vervuiling reeds veroorzaken. Deze variant zou vanwege
het ontbreken van de lastenverzwaring de grootste politieke haalbaarheid
hebben."

Tot slot kan nog een opmerking worden gemaakt over de positie van
•nieuwkomers' in de vergunningenmarkt en de rol van de overheid daarbij.
Als nieuwkomers zijn te beschouwen bedrijven die nadat de markt is gestart
alsnog willen gaan vervuilen, ofwel hun vervuiling willen laten toenemen.
In principe moeten zij de markt op om daar vervuilingsrechten te bemachti-
gen. Door middel van een verplaatsing van een vervuilingsrecht kunnen
zij dan gaan vervuilen.

Op zich is het denkbaar dat bedrijven die reeds vervuilingsrechten in
hun bezit hebben, deze uit concurrentie-overwegingen niet willen verkopen .
of slechts tegen een hoge prijs hiertoe bereid zijn. Mogelijk zijn er ook
andere barrieres voor nieuwkomers in het vinden van vervuilingsrechten.
Zo zou zich de situatie kunnen voordoen dat zij moeilijk aan informatie
kunnen komen omtrent voor verplaatsing beschikbare vervuilingsrechten.

De overheid zou zich de positie van de nieuwkomers kunnen aantrekken,
met name indien er ongewenste belemmeringen zijn voor nieuwkomers
om vervuilingsrechten te bemachtigen. Dales stelt bijvoorbeeld een
overheidsingrijpen voor indien de werking van de markt niet bevredigend
verloopt. De overheid zou een aantal vervuilingsrechten in reserve kunnen
houden, die aan nieuwkomers in bepaalde gevallen zouden kunnen worden
; verleend. De methode hiervoor zou een financiele, een administratieve,I of een combinatie daarvan kunnen zijn.

25 Dit wordt in de literatuur ook wei een 'zero-revenue auction' genoemd. T.H. Tietenberg,
a.w. 1985, p. 101.

26 W.E. Oates, a.w. 1984, p. 465. Zie ook: T.H. Tietenberg, a.w. 1985, p. 121.
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2.3.4 De verplaatsbaarheid van het vervuilingsrecht

\

Ret veranderen van het gebruik van een vervuilingsrecht kan worden
aangeduid als 'verplaatsen'. Modelmatig gezien zijn er in ieder geval de
volgende verplaatsingsmogelijkheden:
a) geografische verplaatsing.

Hieronder wordt de verplaatsing van een vervuilingsrecht naar een
andere locatie verstaan. De mogelijkheid tot verplaatsing zal slechts
binnen een aangegeven gebied kunnen geschieden.l b) temporele verplaatsing .
In §2.3.2 is gesteld, dat de inhoud van het vervuilingsrecht zodanig
moet zijn, dat duidelijk wordt aangegeven welke hoeveelheid vervuiling
gedurende een bepaalde tijdseenheid mag worden verricht. Deze
tijdseenheid kan de 'looptijd' van het vervuilingsrecht worden genoemd.
Met een temporele verplaatsing wordt bedoeld, dat een vervuilingsrecht,
dat niet tijdens de aangegeven looptijd wordt gebruikt, op een later
gelegen tijdstip mag worden aangewend. Door deze verplaatsingsmoge-
lijkheid wordt de flexibiliteit voor de vervuilers vergroot."

Zowel aan de geografische verplaatsingsmogelijkheid als ook aan de
temporele verplaatsingsmogelijkheid kunnen beperkende voorwaarden
worden verbonden. Het verplaatsen tussen twee bedrijven kan geschieden
door verkoop of verhuur van vervuilingsrechten.

Indien een temporele verplaatsingmogelijkheid wordt overwogen is het
van belang aandacht te schenken aan de mogelijkheid voor de overheid om
het gebruik van een in de tijd opgeslagen vervuilingsrecht aan te tasten.
Dit zou immers uit oogpunt van milieubescherming bij het ontstaan van
nieuwe inzichten nodig kunnen zijn."

2.4 Slot

In deze paragraaf zijn enkele kernelementen van de vergunningenmarkt
en mogelijke verschillen in vormgeving besproken. De kernelementen van

27 R.W. Hahn en R.G. Noll merken op, dat voor een goed lopende vergunningenmarkt, dat
wil zeggen een vergunningenmarkt die erin resulteert dat de beheersingsmaatregeien over
de vervuilers zodanig verdeeld worden dat de totale milieukwaliteit op een voor de vervuiiers
efficiente wijze wordt bereikt, hetnoodzakelijkis dat er een temporele verplaatsingsmogelijk-
heid bestaat. R.W. Hahn en R.G. Noll, Environmental markets in the year 2000, Stanford
1990, p. 4.

28 Zie verder §3.6.3.
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de vergunningenmarkt zijn achtereenvolgens: het vervuilingsrecht, de
verdeling van de vervuilingsrechten en de mogelijkheid tot verplaatsing.
Door de behandeling van de kemelementen van de vergunningenmarkt wordt
geen volledig overzicht van aIle denkbare modellen van een vergunnin-
genmarkt gegeven. Dit is ook niet zinvol, omdat bij de overweging tot het
inzetten van een vergunningenmarkt steeds bestudeerd moet worden welke
vormgeving voor het specifiek te reguleren milieuprobleem het meest
geschikt is. 29 Bovendien moet bij de beschouwing van de concrete vormge-
ving van de vergunningenmarkt in een rechtsstelsel de inpasbaarheid van
het instrument daarin in het oog worden gehouden. Daarbij speelt in het
bijzonder de verhouding met de bestaande reguleringsvormen een rol. Ook
dit aspect kan van invloed zijn op de vormgeving van een vergunningen-
markt.

In het volgende hoofdstuk wordt aan de hand van de ontwikkeling van
varianten van de mogelijkheid om met vervuilingsrechten te schuiven tussen
bronnen van milieubelasting in het milieurechtelijk stelsel van de VS, meer
inzicht verschaft in mogelijke modellen van een vergunningenmarkt en de
daarmee te bereiken resultaten. In de volgende paragraaf wordt aIlereerst
een beeld gegeven van de basisvoorwaarden voor een juridisch verantwoorde
vormgeving van de vergunningenmarkt.

3 Basisvoorwaarden voor de vormgeving van de vergunningen-
markt"

3.1 Inleiding

Het doel van een wettelijke regeling van een vergunningenmarkt is
tweeledig. Enerzijds worden de milieubelastende activiteiten van vervuilers
door de overheid tot op zekere hoogte begrensd teneinde aan het leefmilieu
een bepaalde bescherming te geven. Anderzijds wordt de beinvloeding van
het milieubelastend gedrag voor een deel aan de werking van het marktme-

29 Vergelijk Tietenberg, die aan de hand van een theoretische uitwerking laat zien dat de aard
van de milieuverontreiniging van grote invloed is op de vormgeving van de vergunningen-
markt, en daarmee op het vermogen van de vergunningenmarkt om bepaalde economische
voordelen in zich te hebben. T.H. Tietenberg, Q. w. 1985. Zie ook Tietenberg Q. w. 1974.

30 Onderdelen van deze paragraaf zijn reeds eerder verschenen inmijn publicatie: Legal aspects
of marketable pollution permits, in: F. Dietz, F. van der Ploeg, I. van der Straaten (eds.),
Environmental policy and the economy, Amsterdam etc. 1991, p. 151-165.
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chanisme overgelaten. Daarmee wordt beoogd bepaalde voordelen van de
marktwerking te behalen, zoals een efficiente bereiking van de door de
overheid gewenste milieukwaliteit.

Noll merkt omtrent de werking van de vergunningenmarkt op:
'The economic efficiency of the system depends on firms being able
to buy and sell permits relatively easily, with incidental transaction
costs, at competitive prices. The principal implementation problems
associated with a tradable permits system are related to the question
of whether these conditions for an efficient market can be satisfied.' .31

Voor het verwezenlijken van een efficiente inzet aan beheersingsmaatregelen
wijst Noll in het bovenstaande citaat op de voorwaarde, dat de deelnemers
aan de vergunningenmarkt zonder al te vee1 belemmeringen over moeten
kunnen gaan tot het verplaatsen van vervuilingsrechten. Ben systeem,
waarbij het onder aile omstandigheden voor een ieder is toegestaan om
vervuilingsrechten voor een activiteit aan te wenden, is een vergaande vorm
van een vergunningenmarkt. Het zou een grote mate van beslissingsvrijheid
voor de deelnemers aan de vergunningenmarkt inhouden. Het is de vraag,
of dit uit oogpunt van een verantwoorde regulering van milieubelastend
gedrag gewenst is. Het is immers zeer wel denkbaar dat (mede) vanuit een
juridische invalshoek beperkingen aan deze ruime mogelijkheid tot ver-
plaatsing van vervuilingsrechten moeten worden gesteld. Vooral ter bescher-
ming van het milieu, maar ook ter behartiging van de positie van derde-
belanghebbenden en de handhaafbaarheid van het systeem zullen vaak:
waarborgen moeten worden gesteld die van invloed zijn op de mogelijkheid
tot verplaatsing van vervuilingsrechten. Het voorzien in dergelijke
waarborgen voor het milieu en voor derden kan derhalve ten koste gaan
van de beslissingsvrijheid van de deelnemers aan de vergunningenmarkt,
en daarmee van de mogelijkheden tot toepassing van het instrument.

Het doel van deze paragraaf (§3) is om na te gaan, in hoeverre er vanuit
een bestuursrechtelijk milieurechtelijke invalshoek beperkingen op de
vrijheid om te verplaatsen nodig zijn. Het kader voor deze beschouwing
wordt gevormd door de in §II.4 behande1de vereisten voor regulering, in
het bijzonder regulering van milieubelastend gedrag.

Uit de hierboven weergegeven doelstelling van de wettelijke vormgeving
van een vergunningenmarkt komt een bepaalde spanning naar voren:
enerzijds wordt gestreefd naar het begrenzen van milieubelastend gedrag

31 R.G. Noll, a.w. 1982, p. 116.
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door middel van regulering, waarbij verschillende waarborgen in acht
moeten worden genomen, en anderzijds wordt gestreefd naar beslissingsvrij-
heid voor de gereguleerden. De beschouwing staat in het licht van deze
spanning. Bij de wettelijke vormgeving moet worden getracht tot een
evenwichtige verhouding tussen beide doelen te komen. Daarbij geldt, dat
hoe ernstiger het milieuprobleem is, hoe meer moet worden voorzien in
waarborgen voor het milieu, voor de derde-belanghebbenden en voor de
handhaafbaarheid van de verplichtingen.

Bij het verrichten van de bovenvermelde analyse geldt als uitgangspunt,
dat de vergunningenmarkt bij wet wordt geregeld. Bij het reguleren van
milieubelastend gedrag wordt de vrijheid van maatschappelijke actoren
aanzienlijk beperkt. Vooral het verbod om te vervuilen indien niet over
een geldig vervuilingsrecht wordt beschikt is een aanzienlijke vrijheidsbeper-
king en dient in de wet te worden geregeld. Anderzijds is ook de vrijheid
van derde-belanghebbenden in het geding, met name door de mogelijkheid
dat vervuilingsrechten kunnen worden verplaatst. Een wettelijke grondsiag
is bovendien noodzakelijk om de verplichtingen van de gereguleerden te
kunnen handhaven." Als uitgangspunt wordt dan ook genomen dat de
belangrijkste elernenten van de vergunningenmarkt, zoals de reikwijdte van
de regeling en de belangrijkste naar buiten werkende normen met betrekking
tot de vrijheid van burgers, in een wet zullen worden geregeid. Daarom
wordt hier uitgegaan van een 'Wet op de vergunningenmarkt' .

De opzet van de nu volgende beschouwing van de vormgeving van de
vergunningenmarkt is als voIgt.

In de eerste plaats wordt in §3.2 nagegaan in hoeverre de overheid in
het kader van de norms telling terzake van een vergunningenmarkt aan het
leefmilieu voldoende bescherming kan bieden. Daarbij komen onder meer
aan de orde het probleem van de verscheidenheid van situaties en de
integrale benadering van het milieu. Vervolgens wordt gekeken naar de
mogelijkheden van de overheid om de gedragingen van de deelnemers aan
de vergunningenmarkt te controleren op hun rechtmatigheid (§3.3). In de
derde plaats wordt de invioed van de in acht te nemen positie van de derde-
belanghebbenden op de vormgeving van de vergunningenmarkt beschouwd
(§3.4). Daarna wordt in §3.5 ingegaan op de mogelijkheden tot aansluiting
van de vergunningenmarkt op bestaande reguleringsvormen. Het is van
belang om hierop in te gaan omdat er in het algemeen in de geindustriali-

32 Zie wat betreft het Nederlands recht art. 89 Grondwet.
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seerde landen reeds voor vele vormen van milieubelastend gedrag wettelijke
instrumenten zijn ingezet.
Bij de vormgeving van het instrument moet al rekening worden gehouden
met de rol die de overheid moet innemen terzake van de werking van de
vergunningenmarkt. In §3.6 wordt op dit aspect ingegaan, waarbij ook de
toepassingsmogelijkheid van de vergunningenmarkt voor het terugdringen
van de hoeveelheid milieube1asting aan bod komt.

3.2 Normstelling ter bescherming van het leefmilieu

3.2.1 Noodzaak tot een overheidstoets van de verplaatsing van een
vervuilingsrecht

Als belangrijk voordeel van een vergunningenmarkt wordt aangemerkt,
dat '( ... ) het informatieprobleem voor de overheid wordt opgelost door
de beslissingen te beperken tot de strategische punten, namelijk het
vaststellen van de totale uitstoot die nationaal of regionaal maximaal is
toegestaan op grond van de be1astbaarheid van het milieu. Hoeveel
uiteindelijk elk afzonderlijk bedrijfbijdraagt aan de vervuiling en op welke
wijze men de vervuiling binnen de gestelde grenzen houdt wordt aan de
betrokken ondernemingen zelf overgelaten' .33

In het hierboven vermelde citaat wordt aangegeven dat door de overheid
de maximaal toegestane milieubelasting in een bepaald gebied zal moeten
worden vastgesteld, waarna de vervuilers een eigen beslissingsvrijheid
hebben omtrent de te verrichten vervuiling. De informatie-inspanningen
van de overheid zouden hierdoor minimaal zijn. In vergelijking met
klassieke reguleringsvormen zou de overheid bij toepassing van de
vergunningenmarkt minder inspanningen behoeven te verrichten voor het
reguleren van milieubelastend gedrag. Het is evenwe1 de vraag, welke taak
er voor de overheid nog rest terzake van de aanwending van de vervuilings-
rechten door de vervuilers. In deze paragraaf zal worden nagegaan, in
hoeverre er uit oogpunt van milieubescherming overheidsbemoeienis nodig
is met betrekking tot de aanwending van vervuilingsrechten door vervuilers.

33 A. Nentjes, Economischeinstrumenteninhetmilieubeleid: financierings-ofsturingsmiddel?,
in: P. Nijkamp en H. Verbruggen, Het Nederlands milieu in de Europese ruimte, Leiden
1990(a), p. 160.
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Nadat de eerste verdeling door de overheid heeft plaatsgevonden wordt
aan de vervuilers de mogelijkheid geboden om geografisch en!of temporeel
te schuiven met vervuilingsrechten. Een verplaatsing heeft gevolgen voor
de wijze waarop de milieubelasting op een bepaalde plaats of op een bepaald
tijdstip tot stand wordt gebracht. De eerste verdeling van de vervuilingsrech-
ten door de overheid kan in dit verband als een eerste verplaatsing van de
vervuilingsrechten worden gezien.

De overheid heeft bij de verdeling van de vervuilingsrechten (met andere
woorden: bij een verplaatsing van een vervuilingsrecht van de overheid
naar een vervuiler) en ook bij de verplaatsing van een vervuilingsrecht
tussen twee vervuilers de taak om te waarborgen dat aan het milieu een
zodanige bescherming wordt gegeven die past bij de (grondwettelijke) zorg-
plicht voor een goed leefmilieu. Het is zeer wel denkbaar, dat voor sommige
milieubelastende activiteiten, bijvoorbeeld waar sprake is van zeer
gevaarlijke stoffen, de vergunningenmarkt niet een geschikt instrument zal
blijken te zijn gezien de geringe beslissingsvrijheid die aan maatschappelijke
actoren kan worden gegeven uit oogpunt van milieubescherming (en
bescherming van de volksgezondheid). 34

Met het vaststellen van de totale uitstoot die in een gebied is toegestaan,
is de vergunningenmarkt nog niet opgestart. De vastgestelde vervui-
lingsruimte zal in vervuilingsrechten moeten worden opgedeeld, die
vervolgens over de maatschappelijke actoren moeten worden verspreid.
In §2.3.3 zijn daarvoor al enkele modellen aangegeven.

Bij de eerste verdeling van de vervuilingsrechten dienen de vervui-
lingsrechten zodanig te worden verdeeld dat het leefmilieu de gewenste
bescherrning verkrijgt. Bij de start van de markt, en elke keer als er van
overheidswege nieuwe vervuilingsrechten worden uitgegeven, dient de
overheid na te gaan of de totale omvang van de vervuilingsrechten
correspondeert met de noodzakelijk geachte milieukwaliteit voor een gegeven
gebied. Onaanvaardbare concentraties van milieubelasting, en ongewenste
milieubelastende activiteiten in kwetsbare gebieden zijn voorbeelden van
factoren die van invloed kunnen zijn op de verdeling van de vervuilingsrech-
ten.

Zo kan het bijvoorbeeld uit ecologisch oogpunt noodzakelijk zijn om
aan de verdeling van de vervuilingsrechten (en vervolgens aan de
verplaatsing tussen vervuilers) geografische beperkingen te verbinden. Het
doel van geografische beperkingen zal voomamelijk zijn bepaalde gebieden

34 Verge1ijk ook J.Th.A. Bressers, a.w. 1985, p. 42.
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een extra bescherming te geven of onaanvaardbare concentraties van
vervuiling (ook weI 'hot spots' genoemd) te voorkomen. De vormgeving
van geografische beperkingen kan verschillend zijn. Er kan bijvoorbeeid
in een afgebakende regio een aantal vervuilingsrechten worden verdeeId,
waarna deze binnen de regio niet gehinderd worden door beperkingen met
betrekking tot de geografische verplaatsbaarheid. De ecologische bescher-
ming is dan gelegen in het aantal vervuilingsrechten dat in het gebied mag
worden verplaatst. Een andere variant om een gebied te beschermen is de
bepaling dat de verplaatsing van vervuilingsrechten in beginsel vrij is van
geografische beperkingen of andere belemmeringen, behalve in het geval
van verplaatsing naar gebieden die om ecologische redenen een bijzondere
bescherming genieten.

Bij het aanbrengen van geografische beperkingen moet in het oog worden
gehouden dat dit van invioed kan zijn op de werking van de vergunningen-
markt. Er zou zich bijvoorbeeid de situatie kunnen voordoen dat er in een
kleine regio maar weinig deelnemers aan de markt zijn. In een dergelijk
geval zou op grond van economische inzichten wellicht moeten worden
geconcludeerd dat toepassing van de vergunningenmarkt geen zin heeft,
omdat er gezien het geringe aantal deeinemers geen sprake kan zijn van
een 'concurrerende markt'.

In de literatuur wordt niet altijd aangenomen, dat een verplaatsing van een
vervuilingsrecht slechts na een overheidstoets, dat wil zeggen een
beoordeling van overheidswege in wat voor vorm dan ook van de toelaat-
baarheid van de verplaatsing, kan plaatsvinden." Het is echter niet juist
om in algemene zin te stellen dat een verplaatsing zonder overheidstoets
kan geschieden. De (ecologische) noodzaak tot en inhoud van een overheids-
toets is sterk afbankelijk van de aard van de milieubelasting waarvoor over-
heidsingrijpen wordt overwogen." Bijvoorbeeld in de vaak voorkomende
situatie dat de effecten van een milieubelastende activiteit niet op iedere
plaats hetzeIfde zijn, kan een individuele beoordeling door de overheid van
de toelaatbaarheid van een milieubelastende activiteit (en dus ook van een
verplaatsing) nodig worden geacht. Gezien de taak van de overheid om
te zorgen voor een goed leefmilieu, moet er door de overheid een inspanning

35 B. Zycher, Creating a market to control pollution, in: D. Bandow, Protecting the environment:
afree market strategy, Washington D.C. 1986, p. 61: 'These permits could then be freely
bought and sold without additional government involvement' . Ook Nentjes stelt de noodzaak
van een dergelijke overheidstoets niet aan de orde. A. Nentjes, a.w. 1990(a).

36 Zie ook T.H. Tietenberg, die voor bepaaJde vormen van milieubelasting 'trading rules'
noodzakelijk acht. T.H. Tietenberg, a.w. 1985.
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worden geleverd indien er door een of meer verplaatsingen een aanzienlijke
verslechtering van de milieukwaliteit op een bepaalde locatie zou kunnen
optreden. Deze inspanning dient te bestaan uit een beoordeling van de
toelaatbaarheid van de verplaatsing. Door de verscheidenheid van situaties
kan derhalve voor bepaalde milieubelastende activiteiten een overheidstoets
van de verplaatsing van een vervuilingsrecht noodzakelijk zijn. Hierbij kan
worden gedacht aan het geval waarin een cumulatie van effecten op een
bepaalde plaats ecologisch onverantwoord is.

De noodzaak van een overheidstoets is ook in sterke mate aanwijsbaar
in het geval van temporele verplaatsingen. Het valt niet goed in te zien,
hoe hier een overheidstoets kan worden gemist. Zonder overheidscontrole
op het gebruik van temporeel verplaatste vervuilingsrechten zou immers
op een gegeven moment binnen een bepaalde regio een enorme milieubelas-
ting kunnen worden veroorzaakt.

In §3.4 zal er bovendien op worden gewezen, dat uit oogpunt van de
positie van derde-belanghebbenden een overheidstoets van een concrete
verplaatsing in bepaalde gevallen niet kan worden gemist. Ook uit oogpunt
van het controleren van de gereguleerden kan overheidsbemoeienis bij
verplaatsingen nodig zijn (zie §3.3).

Ben overheidstoets van een verplaatsing moet worden gezien als een
belemmering voor de werking van de vergunningenmarkt. Gezien het doel
van een vergunningenmarkt om door middel van de verplaatsbaarheid van
vervuilingsrechten flexibiliteit aan de vervuilers te verschaffen, moet
gestreefd worden naar een eenvoudige, zo weinig mogelijk belemmerende
toets van de toelaatbaarheid van de verplaatsing. Indien er slechts een zeer
beperkte mogelijkheid kan worden geboden aan de vervuilers om hun
vervuilingsrechten te verplaatsen, dan is het uiteraard niet aantrekkelijk
om de vergunningenmarkt toe te passen.

Het feit, dat gestreefd moet worden naar een eenvoudige toets, betekent
niet dat er geen inspanningen van de vervuilers kunnen worden gevergd.
Bijvoorbeeld in het geval, dat er metingen zouden moeten worden verricht
voor het bepalen van de invloed op de milieukwaliteit ten gevolge van een
verplaatsing, kan worden overwogen om degene die een vervuilingsrecht
wil gaan aanwenden, de invloed op de milieukwaliteit te laten aantonen.
De overheid zal echter de juistheid van de betreffende gegevens moeten
controleren. Tevens zal een beoordeling moeten plaatsvinden of gezien de
gegevens de verplaatsing toelaatbaar is.
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Voorstellen tot toepassing van de vergunningenmarkt hebben meestal
betrekking op de regulering van een stof of op een zeer beperkt aantal
stoffen." Bij het beschouwen van de voorwaarden waaronder een verplaat-
sing zou kunnen worden verricht, moet evenwel rekening worden gehouden
met de 'ecologische eenheid' van het milieu. De effecten van milieubelasten-
de activiteiten moeten niet te beperkt worden beoordeeld, maar dienen op
hun ecologische inpasbaarheid te worden beschouwd. Het is evenwel een
forse beperking op de flexibiliteit van de vergunningenmarkt indien bij elke
verplaatsing door de overheid moet worden beoordeeld of deze gezien het
integrale karakter van het milieu doorgang zou kunnen vinden. Ben integrale
beoordeling door de overheid van de gevolgen voor de milieukwaliteit van
een verplaatsing is derhalve niet goed verenigbaar met het doel van de
vergunningenmarkt om aan de vervuilers een aanmerkelijke flexibiliteit
te geven. Eventueel kan worden overwogen om een dergelijke integrale
beoordeling alleen bij qua omvang aanzienlijke verplaatsingen van vervui-
lingsrechten plaats te laten vinden. Ook kan worden overwogen om, voor
zover dat mogelijk is, de integrale afweging te verrichten op het niveau
van de omvang van de milieubelasting in een bepaald gebied, dus op het
moment dat het plafond aan de milieubelasting wordt vastgesteld.

De vergunningenmarkt zou vooral een aantrekkelijk instrument zijn, indien
er sprake is van een milieuprobleem waarbij niet bij elke verplaatsing
vergaande overheidsbemoeienis nodig is met betrekking tot de toelaat-
baarheid uit milieu-oogpunt. Volgens Elman en Levin zijn met name de
milieuproblemen, waarbij de exacte plaats van de uitstoot niet zo van belang
is, maar weI de totale omvang van de milieubelasting, geschikt voor
regulering door rniddel van een vergunningenmarkt." Dit zijn milieube-
lastende activiteiten waarbij geen sprake is van door de overheid te reguleren
locatiespecifieke effecten (dit zijn effecten op het milieu die zich in de
nabijheid van de bron manifesteren). In het geval van het ontbreken van
een Iocatiespecifiek effect bij een milieubelastende activiteit is er immers
geen intensieve overheidsbemoeienis met het oog op de bescherming van
het milieu bij een individuele verplaatsing nodig. Veeleer is de omvang
van de milieubelasting in een bepaald gebied relevant, en de overheid zou
zich dan op dit punt kunnen concentreren. Hieraan kan worden toegevoegd,
dat ook de integrale benadering wellicht op dat punt zou kunnen worden

37 Vergelijk I.H. Dales, a.w. 1968; T.H. Tietenberg, a.w. 1985.
38 B.S. Elman en M.L. Levin, The case for environmental incentives, in: The Environmental

Forum, 1990, or. 2, p. 9.
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verricht. Voorbeelden van dergelijke niet-locatiespecifieke milieuproblemen
zijn volgens Elman en Levin de zure regen en de aantasting van de
ozonlaag.

Geconc1udeerd kan worden, dat de aard van de te reguleren milieubelasting
in hoge mate bepalend is voor de geschiktheid van de vergunningenmarkt
als reguleringsvorm." Een beoordeling van de toelaatbaarheid van een
verplaatsing vanwege de verandering van locatiespecifieke milieu-effecten,
vermindert de flexibiliteit van het instrument. Bij een milieuprobleem
waarbij geen sprake is van een locatiespecifiek effect behoeft er door de
overheid nauwelijks rekening te worden gehouden met het feit dat de
individuele situaties verscheiden zijn. Deze categorie milieubelastende
activiteiten lijkt dan ook meer geschikt voor toepassing van de vergunningen-
markt.

3.2.2 De vorm van de overheidstoets

Voor de wettelijke vormgeving van de overheidstoets voor individuele
verplaatsingen zal uiteraard in de eerste plaats duidelijk moeten zijn, onder
welke inhoudelijke voorwaarden een verplaatsing door de overheid
aanvaardbaar wordt geacht. De noodzaak tot het stellen van voorwaarden
voor de toelaatbaarheid van een verplaatsing kan niet alleen voortvloeien
uit oogpunt van bescherming van het milieu, maar ook uit andere factoren,
zoals het waarborgen van de rechtspositie van derde-belanghebbenden of
de controle op de naleving van de regeling; hier wordt in volgende
paragrafen op ingegaan.

In deze paragraaf wordt de vormgeving van de overheidstoets beschouwd.
Gezien de beoogde flexibiliteit voor de vervuilers moet de procedure voor
de overheidstoets zodanig worden vormgegeven dat er zo min mogelijk
belemmeringen ontstaan voor de verplaatsingsmogelijkheden. Voor de
vormgeving van de overheidstoets speelt een rol of er al dan niet een
individuele beoordeling van een verplaatsing aan de hand van de specifieke
omstandigheden van het geval nodig is. Een belangrijk verschil met het
oog op onder meer de bestuurlijke inspanning is dan ook gelegen in de
volgende tweedeling:

39 Zie ook R.B. Stewart, Controlling environmental risks through economic incentives, in:
Columbia Journal of Environmental Law, vol. 13, p. 153-169, 1988, met name p. 161 en
167.
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a) Bij of krachtens de wet worden algemene regels gesteld, die de
toelaatbaarheid van een verplaatsing bepalen. Indien aan de algemene
regels wordt voldaan, is de verplaatsing rechtmatig. Deze vorm kan
worden aangeduid met: (een systeem van) algemene regels.
Eventueel kan worden geregeld, dat beide partijen de verplaatsing dienen
te melden bij een overheidsorgaan. In een dergelijk geval kan worden
overwogen om een reactie van de overheid op de melding verplicht
te stellen;

b) In de wet is een verbodsbepaling opgenomen om tot verplaatsing van
een vervuilingsrecht over te gaan, behoudens toestemming door een
daartoe aangewezen overheidsorgaan. Dit houdt in feite in dat er een
vergunningverlening dient te geschieden voor het op een andere wijze
gaan gebruiken van een vervuilingsrecht. In de wet staan de criteria
die het desbetreffende tot vergunningverlening bevoegde gezag moet
meenemen bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de verplaatsing.

Ben essentieel verschil tussen beide vormen is, dat bij mogelijkheid (a)
geen gelede normstelling door een bestuursorgaan plaats vindt. Degene
die een vervuilingsrecht wenst te verplaatsen weet bij een systeem van
algemene regels op voorhand aan welke criteria hij moet voldoen teneinde
rechtmatig te handelen. Er hoeft niet te worden gewacht op de uitkomst
van de beoordeling die in het kader van een discretionaire bevoegdheid
door een bestuursorgaan moet worden verricht. Hierdoor is de procedure
voor de toets van de rechtmatigheid van een verplaatsing eenvoudiger van
aard, hetgeen uit oogpunt van flexibiliteit voor de deelnemers aan de markt
positief is. Ben overheidstoets in de vorm van algemene regels past derhalve
in beginsel het beste bij de ratio van de vergunningenmarkt.

Bij toepassing van mogelijkheid (a) dient de overheid overigens wel na te
gaan of aan de algemene objectieve normen wordt voldaan. Hier is echter
geen subjectieve beoordelingsruimte aan verbonden.

De meldingsfiguur in het kader van algemene regels verdient nader
aandacht. 40 De verplichting tot het geven van een melding van een
voorgenomen verplaatsing stelt het bestuur in de gelegenheid om de
rechtmatigheid van de verplaatsing te controleren. Uit oogpunt van
bescherming van het leefmilieu is dit positief. Het verdient dan ook vanuit

40 Zie voor een beschouwing omtrent de meldingsfiguur bij algemene regels: Th. G. Drupsteen,
Notitie over enkele vraagpunten rand het stelsel van algemene regels en meldingen in de
milieuwetgeving; Achtergrondstudie nr. 2 voor de Evaluatiecommissie Wet algemene
bepalingen milieuhygiene, Leidschendam 1987, met name p. 19-26.

96



De vormgeving van de vergunningenmarkt

deze invalshoek aanbeveling om de verpliehting tot melding in de wettelijke
regeling op te nemen. Aan de meldingsverpliehting zal uiteraard door de
deelnemers van de vergunningenmarkt moeten worden voldaan. In de wet
moet worden geregeld dat op het niet nakomen van deze plieht een passende
sanetie kan volgen.

Bij beide mogelijkheden (a) en (b) zal in de wettelijke regeling moeten
worden aangegeven, vanaf welk moment de verplaatser van het vevuilings-
reeht gebruik kan maken. Dit kan in geval van mogelijkheid (a) afhankelijk
worden gesteld van een reaetie van overheidswege op de melding. Een in
de wet geregelde verplichting voor de overheid om binnnen een bepaalde
termijn op een melding te reageren (een geformaliseerde reaetie) omtrent
de reehtmatigheid van de verplaatsing verhoogt de reehtszekerheid voor
degenen die bij de verplaatsing zijn betrokken. De verpliehting tot melding
van een verplaatsing en een geformaliseerde reaetie van overheidswege
daarop heeft bepaalde voordelen uit oogpunt van de beseherming van het
leefmilieu en de reehtszekerheid van de verplaatser." Deze vormgeving
van de overheidstoets kan dan ook worden aanbevolen. Het betekent eehter
wel dat de overheid zieh moet inspannen om de reaetie op de melding
binnen de daartoe gestelde terrnijn te kunnen geven.

Indien het uit oogpunt van de beoordeling van de gevolgen van een
verplaatsing voor het leefmilieu niet mogelijk is om algemene regels te
stellen die voor alle gevallen gelden, komt de tweede mogelijkheid (b) voor
de vormgeving van de overheidstoets in zieht. Deze mogelijkheid, inhouden-
de een diseretionaire bevoegdheid, za1 vaak wegens de aard van de milieube-
lastende aetiviteiten gewenst zijn, omdat sleehts dan met de eigensehappen
van het speeifieke geval rekening kan worden gehouden. De milieubelasten-
de aetiviteiten en de gevolgen daarvan zijn immers vaak zeer versehillend.
De subjeetieve beoordelingsruimte waarbinnen door het bestuur rekening
kan worden gehouden met de kenmerken van het speeifieke geval, wordt
bepaald door de wettelijke omsehrijving van de bevoegheid tot het verlenen
van toestemrning voor verplaatsing van een vervuilingsrecht. Het is in het
belang van de reehtszekerheid van de vervuilers (en ook de derde-belangheb-
benden) dat de bevoegdheid tot het geven van de toestemrning voor een
verplaatsing zo volledig mogelijk wordt genormeerd in de wet. Dit is tevens

41 Drupsteen pleit danook voor een geformaliseerde reactie van overheidswege op de melding.
Zie ook: P.C. Gilhuis, Milieurecht op weg naar de jaren negentig; Zwolle 1989, p. 17.
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in het belang van de bescherming van de door de wetgever gewenste
kwaliteit van het leefmilieu. 42

Ten slotte moet nog worden ingegaan op het moment waarop een temporele
verplaatsing door de overheid moet worden getoetst. Bij een temporele
verplaatsing kunnen immers twee relevante momenten worden onderschei-
den: (I) het moment waarop een vervuilingsrecht niet maximaal wordt
gebruikt, hetgeen een temporele verplaatsing mogelijk maakt; (2) het
moment waarop de temporele verplaatsingsmogelijkheid wordt voltooid
en dus het desbetreffende in de tijd verplaatste vervuilingsrecht zal worden
gebruikt. Bij moment (1) kan het zijn dat de gereguleerde nog niet weet
of, en zo ja, wanneer hij op een in de toekomst gelegen tijdstip van een
vervuilingsrecht door middel van een temporele verplaatsing gebruik zal
maken. Het moment (2), het tijdstip waarop van het vervuilingsrecht gebruik
zal worden gemaakt, is dan ook het meest geschikt voor de overheidstoets.
Op dat moment kan immers worden bepaald of de verplaatsing gezien de
kwaliteit van het milieu toelaatbaar is. Het is evenwel niet ondenkbaar dat
de overheid reeds eerder aangeeft dat op een later gelegen tijdstip door
middel van een temporele verplaatsing een milieubelastende activiteit mag
worden ontplooid. In dat geval vindt de overheidstoets dus v66r moment
(2) plaats. Bij een dergelijke toets moet door de gereguleerde worden
aangegeven op welk tijdstip hij door middel van een temporele verplaatsing
van het vervuilingsrecht gebruik zal gaan maken. Het is in deze zowel voor
de overheid uit oogpunt van handhaving als ook voor de rechtszekerheid
van de vervuiler van belang dat het huidige en toekomstige gebruik van
het vervuilingsrecht goed wordt vastgelegd.

Het is voorts voor degenen die tot een temporele verplaatsing besluit,
ook indien het voor hem nog niet duidelijk is waar en/of wanneer het vervui-
lingsrecht in de toekomst wordt gebruikt (moment (1», van belang dat er
een procedure is waarbij hij zijn temporele verplaatsing kan melden bij
de overheid. De overheid moet immers op de hoogte worden gebracht van
het feit dat een bedrijf zijn vervuilingsrechten niet maximaal gebruikt, maar
geheel ofvoor een deel opspaart voor later gebruik. Ofhet beperkte gebruik

42 Vergelijk ook Commissie wetgevingsvraagstukken, Orde in de regelgeving, '8 Gravenhage
1985, p. 47-48: 'Veel zorg dient te worden besteed aan een aanduiden van criteria voor
het verkrijgen c.q. onthouden van vergunningen. Kan de wetgever zelf met of met voor
alle gevallen aangeven of het bestuur zijn medewerking aan de burger dient te geven, dan
is het in veel gevallen wei mogelijk dat wordt aangegeven ter bescherming van welke belangen
een vergunning mag worden geweigerd c.q. voorwaarden of voorschriften aan de vergunning
mogen worden verbonden. ' .
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van de vervuilingsrechten ook daadwerkelijk plaatsvindt, zal door de
overheid moeten worden gecontroleerd.

3.2.3 Slot

De overheid heeft bij toepassing van de vergunningenmarkt de taak om
te waarborgen dat de verplaatsingen (waaronder de verdeling van de
vervuilingsrechten door de overheid) op een ecologisch verantwoorde manier
verlopen. Er worden derhalve van de overheid in deze inspanningen
gevergd. Zij hoeft zich weliswaar niet in te laten met de specifieke
beheersingsmaatrege1en die in een bedrijf worden genomen. De wijze van
beheersing van de milieuvervuiling wordt prim air door de maatschappelijke
actoren bepaald. De overheid behoeft derhalve bijvoorbeeld niet na te gaan
wat voor een bedrijf op grond van de best beschikbare of best bestaande
technieken moet worden voorgeschreven. De overheid heeft daarentegen
wel uitdrukkelijk een taak te behartigen met betrekking tot de uitkomst van
de door de individuele bedrijven genomen beslissingen omtrent de mate
van vervuiling.

Op zich moet worden gestreefd naar zo weinig mogelijk overheidsbe-
moeienis, omdat het bij de ratio van de vergunningenmarkt past dat de
vervuilingsrechten met zo weinig mogelijk belemmeringen moeten kunnen
worden verhandeld. Hoe minder belemmeringen er terzake van verplaatsin-
gen kunnen worden geste1d, hoe aantrekkelijker de toepassing van de
vergunningenmarkt is. Door de taak die de overheid heeft voor het [
waarborgen van een goed leefmilieu, kunnen de verplaatsingen van \
vervuilingsrechten evenwel niet altijd zonder overheidsbemoeienis
geschieden. De mate van overheidsbemoeienis en de vorm daarvan is in
grote mate afhankelijk van de aard van de milieubelasting waarvoor
regulering wordt overwogen.

De inhoudelijke criteria voor de toelaatbaarheid van verplaatsingen zijn
derhalve van groot belang voor de flexibiliteit van de vergunningenmarkt.
Er is aanleiding om te stellen dat milieubelastende activiteiten waarbij de
overheid geen rekening hoeft te houden met locatiespecifieke milieu-effecten,
geschikt zijn voor toepassing van de vergunningenmarkt. Daarentegen lijkt
de vergunningenmarkt niet goed toepasbaar voor (voor het milieu en de
volksgezondheid) gevaarlijke stoffen, omdat de overheid zich bier zeer
intensief met de gedragingen van de maatschappelijke actoren zal moeten
inlaten.
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Het verrichten van een integrale beoordeling van de toelaatbaarheid
van een verplaatsing vergt per definitie een gelede nonnstelling (en dus
overheidsbemoeienis bij een verplaatsing). Het rekening houden met de
ecologische eenheid op het niveau van de individuele verplaatsingen is
derhalve niet goed te verenigen met het idee van de vergunningenmarkt.
Er zal bier een verantwoorde middenweg moeten worden gevonden. In
dit verband kan worden overwogen om vanwege de uitvoerbaarheid van
het instrument te besluiten dat voor een bepaalde milieubelastende activiteit
geen integrale afweging per verplaatsing behoeft te worden gemaakt. Voorts
zou (met name bij activiteiten waar sprake is van niet-locatiespecifieke
milieu-effecten) kunnen worden nagegaan, of bij het vaststellen van het
plafond aan milieubelasting de integrale afweging zou kunnen worden
gemaakt.

De flexibiliteit van de vergunningenmarkt wordt tevens beinvloed door de
vormgeving van de overheidstoets. Procedurele belemmeringen die gepaard
gaan bij een overheidstoets van een individuele verplaatsing kunnen de
aantrekkelijkheid van een verplaatsing verminderen. Ben overheidstoets
in de vorm van algemene regels krijgt uit oogpunt van de mate van
inspanningen van het bestuur en de flexibiliteit van de vergunningenmarkt
de voorkeur, maar moet gezien de milieubelastende activiteit die wordt
gereguleerd uiteraard weI een verantwoorde methode zijn. Vanuit de
invalshoek van de bescherming van het Ieefmilieu, maar oak de rechtszeker-
heid van de deelnemers aan de vergunningenmarkt kan worden gepleit voor
het opnemen van een melding van een verplaatsing met daaraan gekoppeld
een geformaliseerde reactie van de overheid.

Indien er echter sprake is vim verscheidenheid van situaties waannee
door de overheid bij individuele verplaatsingen rekening moet worden
gehouden, dan kan een gelede normstelling niet worden gemist. Dit is een
aanzienlijke beperking op de toepassingsmogelijkheid van de vergunnin-
genmarkt.-3.3 De controleerbaarheid van de verplichtingen

3.3.1 Inleiding: het belang van een effectieve handhaving

De 'Wet op de vergunningenmarkt' zal rechtens afdwingbare verplichtingen
bevatten. De vervuilers zullen het in de wet aangegeven kader voor hun
beslissingsvrijheid om vervuilingsrechten te verplaatsen niet mogen
overschrijden. De overheid za1 de nodige inspanningen moeten verrichten
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om er op toe te zien dat de vervuilers de wettelijke regeling van de
vergunningenmarkt naleven. Ben goede controle van de gedragingen van
de deelnemers aan de vergunningenmarkt en een adequate sanctionering
van regeloverschrijdingen zal in dit verband moeten worden bewerkstelligd.
De overheid dient hiervoor over de nodige bevoegdheden en de nodige
middelen (menskracht en financien) te beschikken.

In §II.4 is ingegaan op de ontwikkeling van nieuwe sturingsconcepties in
het milieubeleid. Deze ontstaan onder meer als reactie op het te kort schieten
van de bestaande klassieke reguleringsvormen. Daarbij spelen vooral de
handhavingsproblemen een rol. De modeme opvatting inzake het sturen
van milieubelastende gedragingen komt neer op een intensievere inschakeling
van de maatschappelijke actoren, hetgeen gepaard kan gaan met een
afstandelijkere vorm van overheidsingrijpen in de beslissingsvrijheden van
maatschappelijke actoren. In het kader van een vergunningenmarkt wordt
aan vervuilers (voorzover dat in ieder geval op grond van de in dit hoofdstuk
behandelde basisvoorwaarden mogelijk is) een aanmerkelijke mate van
beslissingsvrijheid overgelaten in vergelijking met de traditionele instrumen-
ten. Het feit, dat de gereguleerden in een bepaalde mate zelfkunnen nagaan
welk gedragsaltematief het best past bij de gegeven situatie, lijkt normcon-
form gedrag te bevorderen. Toch geldt ook bij toepassing van de vergunnin-
genmarkt dat de bedrijven gebonden zijn aan rechtens afdwingbare beperkin-
gen op hun beslissingsvrijheid. Gezien de financiele inspanningen die met
het nemen van milieumaatregelen gepaard gaan, zal de aantrekkelijkheid
van normafwijkend gedrag ook bij een vergunningenmarkt bij voortduring
aanwezig zijn, hetgeen toereikende handhavingsinspanningen noodzakelijk
maakt."

Een effectieve handhaving is bovendien geboden om te verzekeren dat
er daadwerkelijk een financiele prikkel zal zijn om zo min mogelijk
vervuilingsrechten aan te wenden. Indien er gebrekkig zou worden
gehandhaafd, dan mag worden aangenomen dat de prikkel daalt voor de
vervuilers om ervoor te zorgen slechts op grond van een geldig vervuilings-
recht de desbetreffende milieubelasting te veroorzaken. Dit kan tot gevolg
hebben dat de vraag naar vervuilingsrechten niet zo groot is als bij een
effectieve handhaving. Door het achterblijven van de vraag zou de financiele
prikkel tot milieuvriendelijk gedrag niet maximaal kunnen zijn.

43 Hier is reeds op gewezen door E.L. Berg. Economie en milieuverschoning, in: Milieuheffin-
gen, Geschriften van de Vereniging voor Administratief Recht LXXVI, Groningen 1975,
p. 102. Zie verder ook: T.H. Tietenberg, a.w. 1985, p. 168-175.
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Bij de wettelijke vormgeving van het instrument dient er dan ook op
te worden gelet dat de regeling handhaafbaar is voor de overheid." Het
is natuurlijk van belang dat aan de overheid een goed sanctie-instru-
mentarium ten dienste staat. Met name ishet van belang dat het economisch
voordeel dat wordt behaald met overtredingen van de bepalingen van de
vergunningenmarkt, kan worden ontnomen. Het sanctie-instrumentarium
wordt hier verder niet behandeld. De aandacht zal wel uitgaan naar de
controleerbaarheid van de verplichtingen. Ben goede controle door het
bestuur van de gedragingen van de deelnemers aan de vergunningenmarkt
is de weg om de normschendingen op te sporen, waarna repressieve handha-
vingsinstrumenten kunnen worden ingezet.

Het is van belang om na te gaan of er gezien de noodzaak voor de
overheid om de gedragingen van de onder de werkingssfeer van de
vergunningenmarkt vallende bedrijven te controleren, beperkingen op de
flexibiliteit van de vergunningenmarkt moeten worden gesteld. Er zijn in
het bijzonder twee aspecten die bij de wettelijke vormgeving van een
vergunningenmarkt de aandacht vragen in verband met de controle door
de overheid. Dit zijn achtereenvolgens de veranderlijkheid van de
rechtspositie van de deelnemers aan de vergunningenmarkt (§3.3.2) en de
controleerbaarheid van het vervuilingsrecht (§3.3.3).

3.3.2 De wisselende rechtsposities van de deelnemers aan de vergun-
ningenmarkt

Door de mogelijkheid tot het verplaatsen van vervuilingsrechten kunnen
de verplichtingen waaraan de vervuilers dienen te voldoen wisselend zijn.
Dit gegeven is een complicerende factor bij de handhavingsinspanningen
van de overheid. Zij zal immers steeds opnieuw moeten bezien, welke
rechtspositie de vervuiler heeft, en zal moeten controleren of de vervuiler
steeds zijn gedrag heeft aangepast aan de na een verplaatsing veranderde
rechtspositie.

De wettelijke vormgeving za1 moeten waarborgen dat omtrent de
vaststelling van de vervuilingsrechten waarop een vervuiler aanspraak heeft,
geen conflictsituaties kunnen ontstaan. De norms telling dient er op gericht
te zijn zo eenduidig mogelijk aan te geven onder welke omstandigheden

44 Vergelijk voor het belang van goede handhaving bij een vergunningerunarkt ook: I.A. del
Calvoy Gonzalez, a.w. 1981, m.n. p. 384. Verder wordt ook door Hahn en Hester gewezen
op het belang van de handhaving in het kader van de vergunningerunarkt: R.W. Hahn en
G .L. Hester, Where did all the markets go? An analysis ofEP A' s emissions trading program,
in: Yale Journal on Regulation, vol. 6, 1989(b), p. 111.
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en vanaf welk moment de vervuiler aanspraak lean maken op het vervuilings-
recht. In dit verband zal de wettelijke vormgeving ook bepalingen moeten
bevatten over de publiekrechtelijke rechtmatigheid van de aanwending van
een vervuilingsrecht in het geval er gebreken zijn in de rechtsverhouding
tussen degenen die partij zijn in de overeenkomst tot het verplaatsen van
het vervuilingsrecht.

Ook is een correcte registratie door de overheid relevant. De registratie
dient er op gericht te zijn een beeld te geven van de vervuilingsrechten
waarop een vervuiler aanspraak maakt. Een dergelijke registratie is in het
belang van de handhaving van de regeling door de overheid, maar ook in
het belang van de rechtszekerheid van de vervuilers en de derde-belang-
hebbenden. Indien er een inhoudelijke toets plaatsvindt van elke verplaatsing,
dan kan in dit verband worden geregistreerd welke vervuilingsrechten aan
een verplaatser toekomen. Bij een individuele beoordeling van de toelaat-
baarheid van een verplaatsing kan de registratie plaatsvinden nadat de
toestemming is verleend en nadat dat besluit rechtens onaantastbaar is
geworden. In het geval, dat de wet een overheidstoets voor verplaatsing
bevat in de vorm van algemene regels, kan worden bepaald dat de vervuiler
pas aanspraak op een vervuilingsrecht heeft op het moment dat de registratie
door de overheid schriftelijk aan de vervuiler wordt medegedeeld. Het is
dan wel noodzakelijk, dat door de verplaatser het nieuwe gebruik van het
vervuilingsrecht bij de overheid wordt gemeld.

3.3.3 De controleerbaarheid van het vervuilingsrecht

De controle door de overheid richt zich op de overeenstemming van de
door de vervuiler veroorzaakte onder de werkingssfeer van de vergunnin-
genmarkt vallende milieubelasting met de in het bezit zijnde vervuilings-
rechten. In dit verband is het van belang, dat er voor een omschrijving van
het vervuilingsrecht wordt gekozen, die goed controleerbaar is. De
toegestane milieubelasting moet immers op een redelijke manier zijn te
controleren. Er moet worden gewaakt voor de situatie dat de overheid te
kampen krijgt met technisch onmogelijk of zeer moeilijk te controleren
gedragingen."

45 Op het belang van de controleerbaarheid van de verplichting wordt ook in de economische
literatuur gewezen: W.J. Baumol, W.E. Oates, Economics, environmental policy and the
quality of life, Londen 1979, p. 253.
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De inhoudelijke vormgeving van de vervuilingsrechten kan verschillend
zijn. Hiervoor zijn in §2.3.2 reeds enkele voorbeelden gegeven. Omdat
het vervuilingsrecht betrekking heeft op een hoeveelheid te veroorzaken
milieubelasting zullen de vervuilingsrechten in beginsel de vorm hebben
van doelvoorschriften. De hantering van middelvoorschriften (bijvoorbeeld
de voorschrijving van een bepaalde techniek) komt neer op gedetailleerde
gedragsnormering, hetgeen zich niet leent voor een vergunningenmarkt.

Terzake van doelvoorschriften moet echter worden opgemerkt, dat deze
niet altijd makkelijk te controleren zijn. Indien het milieuprobleem waarvoor
een vergunningenmarkt wordt overwogen, zich niet leent voor een
formulering in een vervuilingsrecht dat tegen redelijke inspanningen en
kosten controleerbaar is, pleit dit uiteraard tegen de invoering van het
instrument.

In §2.3.2 is reeds gesteld, dat het vervuilingsrecht ook kan worden
geformuleerd in factoren, waarvan een bepaalde milieubelasting kan worden
afgeleid. Op deze wijze wordt de mate van milieubelasting indirect gemeten,
hetgeen in sommige gevallen technisch gezien eenvoudiger en mogelijjk
ook goedkoper te controleren zou kunnen zijn in vergelijking met de directe
meting van de milieubelasting. Op zich verdient het derhalve aanbeveling
om voor het vormgeven van het vervuilingsrecht te zoeken naar factoren,
die gemakkelijk controleerbaar zijn en die een goede weergave geven van
de milieubelasting die wordt veroorzaakt." Hierbij moet weI in het oog
worden gehouden dat door de hantering van dergelijke factoren waaruit
de hoeveelheid milieubelasting wordt afgeleid, de beslissingsvrijheid van
de deelnemers aan de markt meer zou kunnen worden beperkt dan het geval
is bij doelvoorschriften." Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Een
makkelijk te controleren vervuilingsrecht in de vorm van een omrekenings-
factor kan bestaan uit het aantal dieren. Aan de hand van het aantal dieren
wordt dan de omvang van de door mestproductie veroorzaakte milieube-
lastende stoffen vastgesteld. Niettemin kunnen er andere mogelijkheden
zijn tot reductie van de milieubelasting dan vermindering van de factor
waarop de omschrijving van het vervuilingsrecht is gebaseerd. Zo kan
bijvoorbeeld het gebruik van ander voer net als de vermindering van de
veestapel tot minder milieubelastingleiden. Het gebruikmaken van omreke-
ningsfactoren betekent dan derhalve een beperking van de keuzevrijheid.

46 Vergelijkookl.Th.A. Bressers, a. w. 1985,p. 43; P.B. Boorsma, e.a., Een anti-verzurings-
fonds, '8 Gravenhage 1988, p. 31.

47 Vergelijk 1.A. del Calvo y Gonzalez, a.w. 1981, p. 389-395.
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In dit voorbeeld immers worden aIternatieve reductiemogelijkheden zoaIs
het gebruik: van ander veevoer niet gestimuleerd.

Aan de gereguleerde zou overigens kunnen worden toegestaan minder
vervuilingsrechten te bezitten dan hij op grond van de omrekeningsfactoren
gehouden zou zijn. Er zaI dan eerst door hem moeten worden aangetoond
dat de feitelijke vervuiling inderdaad geringer is dan op grond van de
omrekeningsfactoren moet worden aangenomen."

Er zaI steeds een afweging moeten worden gemaakt tussen enerzijds de
controle-mogelijkheden, waarbij ook gekeken moet worden naar de
inspanningen die door overheidsorganen moeten worden verricht, en
anderzijds met de in het kader van een vergunningenmarkt beoogde
keuzevrijheid van de maatschappelijke actoren. Als uitgangspunt moet ge1den
dat de formulering van het vervuilingsrecht goed controleerbaar moet zijn
voor de overheid. Een formulering van een vervuilingsrecht in de vorm
van omrekeningsfactoren dient evenwel aIleen plaats te vinden indien dit
uit controle-oogpunt noodzakelijk is.

3.3.4 Slot: 'zelf-controle' door deelnemers aan de vergunningenmarkt

Door het feit, dat de aanspraken op vervuilingsrechten door verplaatsingen
wisselend kunnen zijn, lijkt het er op dat er een verzwaring van de
handhavingstaak van de overheid plaatsvindt in vergelijking met een situatie
waarin de rechtsposities van de vervuilers duurzamer zijn vastgelegd. Of
gesproken kan worden van een totaIe verzwaring van de overheidstaak is
niet duidelijk, omdat in deze de gehele bestuurlijke inspanning die bij de
uitvoering en handhaving van een vergunningenmarkt gepaard gaat moet
worden beschouwd. Bovendien vinden er oak bij traditionele reguleringsvor-
men uitbreidingen en wijzigingen van de milieube1astende activiteiten van
bedrijven plaats, hetgeen om bestuurlijke inspanningen vraagt.

Bij de overweging tot toepassing van de vergunningenmarkt moet goed
worden bezien of de inspanningen die voor de uitvoering van het instrument,
waaronder de controle van de verplichtingen, door de overheid kunnen
worden opgebracht. In dit verband kan worden gewezen op nieuwe inzichten
met betrekking tot de wijze waarop de overheid de gedragingen van
vervuilers kan controleren. In het kader van de Nederlandse discussie
omtrent de bedrijfsinterne milieuzorgsystemen wordt bijvoorbeeld de

48 Zie ook J.Th.A. Bressers, a.w. 1985, p. 43.
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mogelijkheid geopperd, datde milieubelastende bedrijven verplicht worden
om in een jaarlijkse verslaglegging de naleving van de milieurechtelijke
verplichtingen te verantwoorden. Ben dergelijk verslag kan worden
gecontroleerd door een milieu-accountant. 49 Op deze wijze wordt een deel
van het uitvoeren van de controle verlegd van de overheid naar het
bedrijfsleven. so Er mag hier echter niet worden afgeweken van het
uitgangspunt, dat de overheid verantwoordelijk is voor de handhaving van
de door haar uitgevaardigde regelingen. Dit impliceert dat er in waarborgen
moet worden voorzien teneinde te verifieren dat het bedrijf ze1f zijn eigen
controle verantwoord heeft verricht. In dit verband is de inschakeling van
een exteme deskundige in de vorm van een milieu-accountant mogelijk.
De mogelijkheid van zelf-controle door de bedrijven, waarbij aan de

inschakeling van een milieu-accountant kan worden gedacht, zou een
verlichting van de bestuurlijke inspanningen kunnen betekenen. Anderzijds
heeft zij weI een verzwaring van de inspanningen voor de vervuilers tot
gevolg. Hiervoor kan rechtvaardiging worden gevonden in het feit, dat het
bedrijf zelf qua kennis het best in staat is zichzelf te controleren, en dat
het zelf de veroorzaker is van de milieubelasting, waardoor het ook de
daarmee gepaard gaande Iasten behoort te dragen.
Milieuverslaglegging, en eventueel de waarmerking daarvan door een

milieu-accountant, is overigens niet per se verbonden aan de ontwikkeling
van bedrijfsinteme milieuzorgsystemen. De introductie ervan kan ook los
hiervan worden overwogen. Zij zou in ieder geval ook bij de overweging
om een vergunningenmarkt te introduceren nader moeten worden be-
schouwd. Qua uitgangspunten zijn de vergunningenmarkt en de 'gepriva-
tiseerde controle' door middel van milieuverslaglegging en de waarmerking
daarvan door een milieu-accountant goed verenigbaar: er wordt immers
bij beide concepties een aanzienlijke beslissingsvrijheid c.q. verantwoorde-
lijkheid overgelaten aan de bedrijven, terwijl de overheid op essentiele
momenten en op hoofdzaken normen stelt en controleert.

49 Zie voor deze discussie: p.e. Gilhuis, Milieuzorg in bedrijven, ook een zorg voor de
wetgever?, in: H.A.M. Bach e.a., Recht doen door wetgeving ; Zwolle 1990.

50 Zie hieromtrent ook N.S.I. Koeman, Rechtsbeschenning en handhaving van milieurecht,
in: L.I. A. Damen, R. Uylenburg (red.), Rechtsbescherming inhermilieurecht, Zwolle 1990.
Koeman meent dat het op basis van het huidige Nederlandse recht mogelijk is om een
voorschrift aan een milieuvergunning te verbinden, waarin de vergunninghouder wordt
verplicht jaarlijks een rapport van een externe dekundige over te leggen, waarin verslag
wordt gedaan van de naJeving van de vergunning.
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3.4 De rechtspositie van derde-belanghebbenden

3.4.1 Inleiding

In §ll.4.3.6 is betoogd, dat de overheid bij het reguleren van milieubelastend
gedrag op een verantwoorde wijze dient om te gaan met de positie van
derde-belanghebbenden. Derde-belanghebbenden hebben een direct belang
bij de uitkomsten van de relatie tussen overheid-vervuiler. Ret in acht nemen
van de positie van derde-belanghebbenden heeft gevolgen voor de
vormgeving en uitvoering van de milieuwetgeving. Daarbij moet bet streven
van de overheid er weliswaar op zijn gericht aan derde-belanghebbenden
een goede positie te geven, maar moet tevens de uitvoerbaarheid van de
regulering, waaronder de doelmatigheid, in het oog worden gehouden.
Terzake van de positie van derden in verband met het reguleren van een
milieubelastende activiteit zijn twee aspecten van belang:
a) De openbaarheid van de rechten en plichten (en de naleving van deze

verplichtingen) van de vervuiler;
b) De bezwaar- en beroepsmogelijkheid tegen overheidsbeslissingen

betreffende milieubelastende activiteiten.
In deze paragraaf worden beide aspecten in verb and gebracht met het
instrument van de vergunningenmarkt. Daarbij staat de positie van derde-
belanghebbenden met betrekking tot de mogelijkheid voor vervuilers om
verplaatsingen te verrichten centraal.

Als uitgangspunt wordt genomen dat de positie van derde-belanghebben-
den in de wettelijke regeling van de vergunningenmarkt moet worden
geregeld. Tevens geldt als uitgangspunt dat indien een milieubelastende
activiteit, waarbij geen sprake is van locatiespecifieke milieu-effecten,
onderwerp is van de vergunningenmarkt, de derde-belanghebbenden minder
belang hebben bij de concrete verplaatsingen. Een verplaatsing van een
vervuilingsrecht heeft in dat geval immers geen invloed op de milieukwali-
teit. De derde-belanghebbenden hebben dan meer belang bij het vaststellen
van het plafond en de wijze waarop de regeling wordt gehandhaafd.

3.4.2 Openbaarheid

In deze paragraaf worden elementen van de vergunningenmarkt genoemd
terzake waarvan de openbaarheid voor derde-belanghebbenden moet worden
gewaarborgd. In ieder geval is een goede informatievoorziening aan derde-
belanghebbenden nodig met betrekking tot de hoeveelheid vervuilingsrechten
die in een bepaald gebied mogen worden aangewend (i.e. het plafond),
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de aanspraken op de vervuilingsrechten, de inhoud van die rechten en de
verplaatsingen van vervuilingsrechten.

Terzake van de openbaarheid van de verplaatsingen kan een onderscheid
worden gemaakt tussen milieuproblemen met locatiespecifieke milieu-
effecten en milieuproblemen die deze effecten niet hebben. Een derde-
belanghebbende moet in ieder geval op de hoogte worden gesteld van het
voornemen tot het gaan gebruiken van een vervuilingsrecht indien dit een
wijziging van locatiespecifieke rnilieu-effecten betreft. Bij de wettelijke
vormgeving van de vergunningenmarkt zal moeten worden overwogen,
op welke wijze de openbaarheid van de verplaatsingen wordt geregeld.
Afhankelijk van de aard van het milieuprobleem kan de vormgeving van
de openbaarheidsverplichting anders luiden. Indien de aard van de
milieuaantasting meer gevaren inhoudt voor derden, zal de openbaar-
heidsregeling uitgebreider moeten zijn.

De openbaarheidsverplichting komt neer op het op een adequate wijze
informeren van derde-belanghebbenden van een voorgenomen verandering
van de milieu-aantastende activiteiten, bijvoorbeeld door publicatie in een
of meer veel verspreide bladen. De wettelijke regeling kan bepalen dat deze
taak bij de overheid ligt, maar kan eventueel ook bepalen dat de vervuiler
voor deze informatieverschaffing dient zorg te dragen. Bij milieuproblemen
waarbij door een verplaatsing geen verandering optreedt in de kwaliteit
van het milieu kan met een beperkte openbaarheidsregeling worden volstaan.

Ook de controle door de overheid van de naleving van de verplichtingen
door de deelnemers aan de vergunningenmarkt dient voor de derde-
belanghebbenden voldoende openbaar te zijn. Dit heeft betrekking op alle
vormen van milieubelasting. Derde-belanghebbenden hebben er immers
belang bij dat de regelgeving effectief wordt gehandhaafd. Door regelover-
schrijdingen vindt er een extra milieubelasting plaats dan op grond van de
wettelijke regeling mogelijk is, waardoor de positie van de derde-belangheb-
benden wordt aangetast.

3.4.3 De mogelijkheid van inspraak, bezwaar en beroep

De openbaarheid met betrekking tot de verplaatsingen zal vooral in dienst
staan van de mogelijkheid voor derden om van inspraak-, bezwaar- en
beroepsrechten gebruik te maken. Deze mogelijkheid wordt echter voor
een groot deel beinvloed door de wijze waarop de overheidstoets van de
verplaatsing wordt vormgegeven.
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Uit oogpunt van de mogelijkheid om verplaatsingen te verrichten heeft de
overheidstoets in de vorm van algemene regels de voorkeur (zie §3.2.2).
Bij een dergelijke overheidstoets - of indien dat gezien de aard van het
milieuprobleem mogelijk zou zijn, bij het ontbreken van een overheids-
toets - is er geen overheidsbesluit betreffende een concrete verplaatsing
waartegen derden inspraakrechten, bezwaar- of beroepsrechten kunnen
uitoefenen. Bij een systeem van algemene regels voor het bepalen van de
toelaatbaarheid van een verplaatsing is de verplaatsing immers toegestaan
indien wordt voldaan aan de algemene regels. Het ontbreken van een
administratiefrechtelijke rechtsbeschermingsmogelijkheid bij een concrete
verplaatsing kan enigermate tegemoet worden gekomen door aan derden
(en overigens ook aan de deelnemers van de vergunningenmarkt) een goede
rechtspositie te verschaffen bij de totstandkoming van de algemene regels.
Gesteld moet echter worden dat een systeem van algemene regels gezien
de positie van de derde-belanghebbenden alleen moe ten worden gehanteerd
voor milieubelastende activiteiten waarbij bij een verplaatsing geen
noemenswaardige nadelige effecten kunnen ontstaan voor de derde-
belanghebbenden.

In §3 .2.2 is opgemerkt dat het systeem van algemene regels kan worden
aangevuld met de verplichting voor de deelnemers aan de vergunningen-
markt tot melding van een voorgenomen verplaatsing, met daarop
aansluitend een geformaliseerde reactie van de overheid op de melding.
De verplichting voor de overheid om een reactie op de melding te geven
kan als aanknopingspunt voor rechtsbescherming worden beschouwd. Dit
geldt niet alleen voor de derde-belanghebbenden, maar ook voor degenen
die een vervuilingsrecht wil verplaatsen en daar melding van heeft gedaan.
Indien de meldingsverplichting alleen als functie heeft om de overheid in
de gelegenheid te stellen te controleren of de verplaatsing aan de algemene
rege1s voldoet, waarbij geen sprake is van een subjectieve beoordelingsvrij-
heid voor het bestuur, dan kan de toetsing in het kader van beroep slechts
beperkt zijn. In dit geval is het gezien de positie van de belanghebbenden
des te meer van belang dat bij de totstandkoming van de algemene regels
voldoende rechtsbeschermingsmogelijkheden aanwezig zijn. Ben beroepsmo-
gelijkheid op de administratieve rechter is in dit verband gewenst.

In het geval dat gekozen wordt voor een individuele beoordeling van de
verplaatsing, is er een aanknopingspunt voor een inspraak, bezwaar- en
beroepsmogelijkheid voor (derde-)belanghebbenden terzake van een concrete
verplaatsing. De derde-belanghebbenden moet in het geval van een
verplaatsing waarvoor een daartoe bij wet aangewezen overheidsorgaan
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toestemming dient te verlenen, de mogelijkheid worden geboden voor zijn
belang en voor het milieubelang op te komen. Tegen het overheidsbesluit
waarbij toestemming tot een verplaatsing wordt verleend, zou derhalve door
derden inspraakrechten moeten kunnen worden uitgeoefend en bezwaar
en beroep moeten kunnen worden ingesteld. Van belang voor de rechtsposi-
tie van derden is daarbij onder welke bij wet gestelde voorwaarden een
bestuursorgaan kan besluiten een verplaatsing in een concreet geval
toelaatbaar te achten.

Het garanderen van een goede positie aan derden bij een conrete
verplaatsing betekent echter wei een forse verzwaring van de mogelijkheid
om te verplaatsen. In principe past deze voorziening niet bij de ratio van
de vergunningenmarkt. Ben milieubelastende activiteit waarbij het niet
noodzakelijkisaanderde-belanghebbendenrechtsbeschermingsmogelijkheden
te geven bij een concrete verplaatsing is derhalve meer geschikt voor
toepassing van de vergunningenmarkt.

Tot slot moet worden opgemerkt, dat er voldoende rechtsbeschermingsmoge-
lijkheden moeten zijn voor derden indien door een bedrijf in strijd wordt
gehandeld met de verplichtingen in het kader van de vergunningenmarkt. 51

Zoals in de vorige paragraaf reeds is gesteld, is het in de eerste plaats van
I belang dat voldoende openbaar is wat de verplichtingen zijn van de

vervuilers en wat de resultaten zijn van controle-activiteiten door de
overheid. Indien op basis van deze informatie blijkt dat de overheid nalatig
is in haar handhavingsactiviteiten, moet voor derden de mogelijkheid open
staan hiertegen bescherming te zoeken bij de rechter.

3.5 Aansluiting op bestaande reguleringsvormen

3.5.1 Inleiding

Bij de overweging tot het toepassen van een vergunningenmarkt zal de
verhouding met de bestaande reguleringsvormen in ogenschouw moeten
worden genomen. Van belang hierbij is, ofvoor de betreffende vorm van
milieubelasting reeds een of meer reguleringsvormen zijn geinstitutio-
naliseerd. Vooral in de economisch ontwikkelde landen is reeds een
uitgebreid milieurechtelijk instrumentarium ontwikkeld voor de regulering
van tal van milieuproblemen. Gezien de reeds geinstitutionaliseerde regule-

51 Hetgeen voor derde-belanghebbenden via het privaatrecht mogelijk is, wordt hier buiten
beschouwing gelaten.
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ringsvormen rijst de vraag, op welke wijze met de vergunningenmarkt op
de bestaande reguleringsvorm(en) kan worden aangesloten.

Indien de vorm van milieubelasting waarvoor een vergunningenmarkt
wordt overwogen, nog niet onderhevig is aan regulering, lijkt de aansluiting
op bestaande reguleringsvormen minder gecompliceerd. Echter, ook bij
een overweging tot toepassing van de vergunningenmarkt voor een nog
niet gereguleerde vorm van milieubelasting zal toch de samenhang met de
andere milieuwetten en met de daarin geregelde reguleringsvormen in het
oog moeten worden gehouden. Dit is van belang bijvoorbeeld met het oog
op een integrale benadering van de milieuproblematiek, of voor de
werkbaarheid en overzichtelijkheid van het milieurechtelijk instrumentarium.

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de wijze waarop de
vergunningenmarkt in een bestaand milieurechtelijk stelsel kan worden
ingepast. Daarbij wordt uitsluitend ingegaan op de aansluiting van een
vergunningenmarkt op een voor hetzelfde milieuprobleem reeds bestaande
reguleringsvorm. De verhouding met reguleringsvormen die voor andere
milieubelastende activiteiten zijn ingezet blijft derhalve buiten beschouwing.

In §5.3.2 worden allereerst enkele voorstellen uit de literatuur behandeld.
Vervolgens komen in §5.3.3 enkele knelpunten aan de orde die zich zouden
kunnen voordoen bij de aansluiting van de vergunningenmarkt op een
bestaand vergunningenstelsel.

3.5.2 Enkele voorstellen

In de juridische literatuur zijn reeds enkele voorstellen gedaan tot aansluiting
van de vergunningenmarkt op reeds bestaande regulering. Zo pleit
bijvoorbeeld Stewart voor een aanvulling van de bestaande reguleringsvorm
(waarbij hij het oog heeft op de regulering in de VS) met een marktconform
instrumentarium:

,A compromise which deserves serious attention is to retain the existing
regulatory system but impose a fee on or institute a marketable permit
system for the remaining emissions that are allowed by regulation; this
addition would give enterprises a continuing incentive to develop and
adopt less polluting technologies'. 52

52 R.B. Stewart, a.w. 1988, p. 167. Vervolgens stelt Stewart, dat een toepassing van verhandel-
baarheid van emissierechten inhet milieubeleid van de VS (hij bedoelthet 'emission trading',
hetgeen in het volgende hoofdstuk wordt behandeld) een voorbeeld is van een dergelijk
compromis. Door Oates is betoogd, dat toepassing van de vergunningenmarkt waarbij van
een administratieve verdeling gebruik wordt gemaakt minder radicaa1 is dan het invoeren
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Stewart kiest voor een compromis, omdat er een te grote politieke weerstand
te verwachten is tegen een radicale omschakeling naar marktconforme
instrumenten." Naast het politieke argument van Stewart, zijn er ook
andere redenen voor het onderzoeken van de mogelijkheden tot aansluiting
op bestaande reguleringsvormen. Zo zou moeten worden gestreefd naar
het behoud van de sterke punten van de reeds bestaande regulering.
Bovendien kan een aansluiting van een vergunningenmarkt worden
overwogen indien dit aanzienlijk minder bestuurlijke en maatschappelijke
kosten zou vergen dan het afschaffen van bestaande reguleringsvormen en
het introduceren van een nieuw instrument.

Bij de mogelijkheid tot aansluiting van een vergunningenmarkt op bestaande
reguleringsvormen voor dezelfde milieubelastende activiteit kan het volgende
onderscheid worden gemaakt:
a) een aanvullende toepassing van de vergunningenmarkt als zelfstandig

instrument naast de bestaande reguleringsvorm;
b) een transformatie van de bestaande reguleringsvorm tot een vergunnin-

genmarkt.
Bij variant (a) zal een bepaalde milieubelastende activiteit onderwerp zijn
van twee reguleringsvormen: de bestaande reguleringsvorm (bijvoorbeeld
een klassiekvergunningenstelsel) en de vergunningenmarkt. 54Daarbij dient
uit een oogpunt van uitvoerbaarheid van het instrumentarium zorgvuldig
aandacht te worden besteed aan de afstemming tussen beide regulerings-
vormen.

Bij variant (b) vindt er een wijziging plaats van de bestaande regulerings-
vorm door een introductie van de mogelijkheid tot het verplaatsen van
vervuilingsrechten. Met name indien de bestaande reguleringsvorm een
vergunningenstelsel inhoudt, kan worden overwogen in hoeverre het
aanvaardbaar is de reeds toegekende 'vervuilingsrechten' (vergunningen)
verplaatsbaar te stellen. Ook de traditionele regulering door middel van
een systeem van algemene regels waarin rechtstreeks het milieubelastend
gerag wordt genormeerd, zou in principe in aanmerking kunnen komen

van een heffing. W.E. Oates, a.w 1984, p. 466.
53 Zie in dezelfde zin R.W. Hahn, Innovative approaches for revising the Clean Air Act, in:

Natural Resources Journal, vol. 28, 1988, p. 171-188, p. 181: 'It is worthwhile considering
policies that are more in the line with the existing regulatory approach'.

54 Een voorbeeld van deze variant is te vinden in het voorstel van de Commissie Boorsma tot
het instellen van een anti-verzuringsfonds, Dit voorstel komt in H. V uitgebreid aan de orde.
Overigens speelt de vergunningenmarkt in het advies geen hoofdrol. P.B. Boorsma, P.C.
Gilbuis,l.B. Opschoor en B.M.S. vanPraag, Een anti-verzuringsfonds, 'sGravenhage 1988.
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voor een transformatie. Op grond van de algemeen geldende gedragsvoor-
schriften zouden voor iedere onder de werkingssfeer van de regeling
vallende vervuiler individuele vervuilingsrechten kunnen worden afgeleid.

Beide genoemde transformaties kunnen modelmatig beschouwd weliswaar
mogelijk zijn, voordat hiertoe zou worden besloten moet weI eerst worden
nagegaan of zij juridisch aanvaardbaar zijn.

Door Del Calvo y Gonzalez is een aanbeveling tot transformatie van een
traditionele reguleringsvorm tot een vergunningenmarkt gedaan." Zijn
voorstel is interessant, omdat hij er vanuit gaat dat er met deze transformatie
een gelijkwaardige milieukwaliteit wordt bereikt in vergelijking met de
traditionele regulering, maar weI met meer flexibiliteit en dus met kostenbe-
sparingen voor de vervuilers.

Het voorstel van Del Calvo y Gonzalez lijkt op hetgeen hiervoor terzake
van variant (b) met betrekking tot de algemene regels is opgemerkt. Voor
het bepalen van de verplaatsbare vervuilingsrechten waarop de vervuilers
recht hebben, wordt uitgegaan van de in het kader van de klassieke regul-
ering reeds gestelde normen in de vorm van middel- of doelvoorschriften
('design, fuel, operating time, or performance standards'), die neergelegd
zijn in algemene regels. Hiervan kunnen de toegestane niveaus van milieube-
lasting voor elke bron worden afgeleid. Deze reeds toegestane vervuilings-
rechten ('basisniveaus voor vervuiling') worden verplaatsbaar gesteld. De
bestaande verdeling van niet-verplaatsbare vervuilingsrechten op grond van
de bestaande algemene regels wordt in het voorstel dus gebruikt voor de
verdeling van de verplaatsbare vervuilingsrechten. Dit is een vorm van het
zogenaamde 'grandfathering'. Een verplaatsing van een vervuilingsrecht
is mogelijk indien de verplaatser aantoont dat er geen nadelige invloed van
de nieuwe aanwending van het betreffende vervuilingsrecht uitgaat op de
milieukwaliteit.

Het door Del Calvo y Gonzalez voorgestelde systeem wordt gekenmerkt
door de betrekkelijke eenvoud waarmee de traditionele regulering tot een
meer martkconforme regulering wordt getransformeerd. Hierbij geldt dan
wel als voorwaarde dat de bepaling van de basisemissieniveaus niet op
moeilijkheden stuit. Er is voorts een duidelijke beperking op de flexibiliteit
aanwezig door de verplichting voor de verplaatser om de gelijkwaardigheid
van de milieubelasting aan te tonen. Del Calvo y Gonzalez benadrukt, dat
indien om technische redenen de invloed van de verplaatsing op de
milieukwaliteit niet of niet goed is aan te tonen, er geen sprake kan zijn

55 J.A. del Calvo y Gonzalez, Q.W. 1981.
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van doorgang van de verplaatsing. Er wordt door Del Calvo y Gonzalez
dus duidelijk een last neergelegd bij degene die meent zijn voordeel te
kunnen behalen met het verplaatsen van vervuilingsrechten. De transac-
tiekosten (de inspanningen die voor een verplaatsing moeten worden
verricht) voor rekening van de vervuiler zouden daardoor groot kunnen
zijn, hetgeen de aantrekkelijkheid om tot een verplaatsing over te gaan kan
beperken.

Del Calvo y Gonzalez behandelt niet uitdrukkelijk of er in zijn voorstel
sprake is van een plafond aan de milieubelasting. Indien de bestaande
normen bijvoorbeeld een beperking op de milieubelasting per productie-
eenheid opleggen, dan kan er sprake zijn van een toename van de totale
milieubelasting indien de productie-omvang wordt vergroot. Hiermee zou
een van de wezenlijke kenmerken van de vergunningenmarkt niet aanwezig
zijn.

Bovendien rijzen er meer vragen met betrekking tot zijn voorstel. Zo
zou moeten worden overwogen of de wijze van de verdeling van de
vervuilingsrechten verantwoord is. Verder kan men zich afvragen, voor
welke milieubelastende activiteiten het voorstel geschikt zou zijn. Het
voorstel van Del Calvo y Gonzalez kan gezien de gerezen vragen niet zonder
meer als uitgangspunt worden gehanteerd. De mogelijkheden tot aansluiting
van een vergunningenmarkt op een bestaande reguleringsvorm verdienen
derhalve nog meer aandacht.

Del Calvo y Gonzalez gaat uit van de ornzetting van een systeem van
algmene regels in een vergunningenmarkt. Aangenomen kan worden dat
hij dit doet vanwege het feit dat deze reguleringsvorm in de VS gangbaarder
is dan een vergunningenstelsel. In de volgende paragraaf, waarln enkele
knelpunten van een aansluiting van de vergunningenmarkt op een bestaande
reguleringsvorm worden aangegeven, zal worden uitgegaan van een bestaand
vergunningenstelsel.

3.5.3 Aansluiting op een bestaand vergunningenstelsel

De mogelijkheden voor aansluiting en de wijze van vormgeving van de
aansluiting worden vooral bepaald door de aard van het milieuprobleem
en de vorm van het reeds geinstitutionaliseerde instrument. Indeze paragraaf
worden enkele knelpunten behande1d die zich mogelijk kunnen voordoen
bij de aansluiting van een vergunningenmarkt op een bestaand vergunningen-
stelsel. Het ligt in navolging van het voorstel van Del Calvo y Gonzalez
voor de hand om te overwegen de reeds toegekende vervuilingsrechten ver-
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plaatsbaar te stellen. Dit betekent dus een transformatie van het bestaande
vergunningenstelsel tot een vergunningenmarkt. De bestaande vergunningen-
stelsels zijn echter niet gericht op de verplaatsbaarheid van de vergunningen.
Dit zou onder meer tot de volgende knelpunten kunnen leiden:
a) In de eerste plaats kan het verplaatsbaar stellen van toegestane vormen

van milieubelasting op praktische problemen stuiten. Deze kunnen
voortvloeien uit de reikwijdte van het bestaande vergunningenstelsel.
Bij de voorstellen tot introductie van een vergunningenmarkt wordt
meestal uitgegaan van een bepaalde stof, of een beperkte combinatie
van stoffen die in een bepaald milieucompartiment (lucht, water, bodem)
worden uitgestoten. 56 Nagegaan zou moeten worden, of een vergunnin-
genstelsel met een brede reikwijdte in aanmerking komt voor een
vergunningenmarkt. Een ruime reikwijdte kan er wellicht eerder toe
leiden dat een verplaatsing niet kan geschieden zonder een beoordeling
door de overheid of deze ecologisch verantwoord is. Indien dit het geval
is, is er een duidelijke beperking op de flexibiliteit van de vergunningen-
markt.
Bij een voor een vergunningenmarkt ongeschikte (te ruime) reikwijdte
kan worden overwogen om de vergunningenmarkt slechts voor een
beperkt deel van de bestaande reguleringsvorm te introduceren (ofwel
aanvullend, ofwel via transformatie). Er kan dan bijvoorbeeld een
beperking plaatsvinden tot een bepaalde stof, waarvan een reductie is
gewenst;"

b) Een tweede knelpunt bij transformatie kan zijn het feit dat bij het
klassieke vergunningenstelsel de bevoegheid van het bestuursorgaan
om de vergunning onder voorschriften of beperking en te verlenen, een
essentieel element van de gedragsregulering is. In de Nederlandse
milieuwetgeving worden soms de verschillende soorten voorschriften
opgesomd, die een bestuursorgaan aan een vergunning kan verbinden.
Hieruit blijkt, dat de bestuursorganen een breed scala van voorschriften
ter beschikking staat. Daartoe behoren onder meer middelvoorschriften
en meet-en registratieverplichtingen. 58

Bij een mogelijke aansluiting van een vergunningenmarkt op een klassiek
vergunningenstelsel dient dus te worden bezien of de voor de gedragsre-
gulering essentiele bevoegdheid van een bestuursorgaan tot het stellen

56 Zie bijvoorbeeld T.R. Tietenberg, a.w. 1974, m.n. p. 282.
57 In §3.6.3 wordtnogingegaan op de mogelijkheidom via een vergunningenmarkteen reductie

van de milieubelasting tot stand te brengen.
58 Zie bij voorbeeld het VAR-wetsvoorstel, artt. 16-21.
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van voorschriften in stand kan worden gehouden. In dit verb and kan
worden gedacht aan een aanvullende werking van de vergunningenmarkt
op de bestaande regulering. Ben vervuiler kan worden verplicht om
binnen de marges van de klassieke regulering, in het kader waarvan
door het bestuur voorschriften kunnen worden gesteld, voldoende
vervuilingsrechten in zijn bezit te hebben voor het verrichten van de
betreffende handeling;"

c) Ook uit rechtvaardigheidsoverwegingen kan er een knelpunt aanwezig
zijn. Dit heeft te maken met de verdeling van de verplaatsbare
vervuilingsrechten die als 'grandfathering' kan worden gekwalifi-
ceerd.? Degene die op grond van de bestaande reguleringsvorm
beschikt over een ruim vervuilingsrecht, zou bij transformatie een groot
verhandelbaar goed tot zijn beschikking krijgen. Dit kan onrechtvaardig
zijn ten opzichte van een andere rechtsgenoot die doordat hij milieube-
wust heeft gehandeld een minder ruim vervuilingsrecht zou krijgen
toegedeeld." Hierdoorverkrijgthet milieuvriendelijkere bedrijf minder
(in contanten om te zetten) vervuilingsrechten dan het milieu-onvrien-
delijkere bedrijf. Het lijkt in strijd met het beginsel 'de vervuiler betaalt'
dat een dergelijke bevoordeling van milieu-onvriendelijke gedragingen
zou kunnen optreden.f
Bij de hantering van het beginsel 'de vervuiler betaalt' doet zich echter
een probleem voor. Dit in het milieubeleid gehanteerde beginsel is
weliswaar algemeen geaccepteerd, maar de precieze uitwerking hiervan
is nog niet geheel uitgekristalliseerd.F In de Nederlandse wetgeving
is dit beginsel bovendien niet expliciet genormeerd. 64 Het beginsel
is wel opgenomen in het EEG-verdrag, namelijk in art. 130R tweede
lid.

59 Op deze mogelijkheid, waarbij dus sprake is van een aanvullende werking van de
vergunningenmarkt als zelfstandig instrumentnaast de klassieke regulering, lijkthet voorstel
van de Commissie Boorsma inzake het verzuringsfonds wat betreft de verhandelbaarheid
van milieubiljetten. P.B. Boorsma e.a., a.w. 1988. Zie §V.3.3.

60 Het 'grandfathering' is ook voorgesteld door A. Nentjes, 199O(a), p. 162.
61 Vergelijk ook mijn publicatie: Marktconform milieubeleid: aspecten van institutionalisering

van een vergunningenmarkt, in: H.A.M. Back.xe.a., Recht Men door wetgeving, Zwolle
1990, p. 67-68.

62 Zie ook: H. Menninga, H. A. Smit, Het actieprogramma DereguieringRuimtelijke Ordening
en Milieubeheer, in:M en R, 1984, p. 65-77, m.n. p. 262; en: T.H. Tietenberg, a.w. 1985,
p.214.

63 Zie hieromtrent: I.M. Verschuuren, Grenzen aan integratie?, in: Ph. Eijlander e.a. (red.),
Milieu als wetgevingsvraagstuk, Zwolle 1991, p. 69-75, m.n. p. 70.

64 Zie voor wat betreft de Nederlandse milieuwetgeving W. Brussaard, Th. G. Drupsteen, P.c.
Gilhuis, N.S.l. Koeman (red.), Milieurecht (tweede druk), Zwolle 1991, p. 21-22.
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Er zal bier worden aangesloten bij de grondgedachte van het beginsel
'de vervuiler betaalt' . Deze luidt dat degene die milieubelasting veroor-
zaakt, de kosten van sanering zelf dient te betalen. 65Milieumaatregelen
dienen door degene die een milieubelastende activiteit wil ontplooien,
zelf te worden gefinancierd. Door het beginsel toe te passen zou
concurrentievervalsing kunnen worden tegengegaan. Het zou niet
rechtvaardig zijn indien anderen dan de vervuiler saneringskosten of
de kosten van beheersingsmaatregelen zouden moeten dragen.
Gezien deze grondgedachte van het beginsel kunnen bier met betrekking
tot het 'grandfathering' de volgende opmerkingen worden gemaakt.
In ieder geval kan worden gesteld, dat een bevoordeling van degenen
die in het verleden geen of relatief gezien weinig milieuvriendelijke
activiteiten hebben opgestart, geen goede zet is indien men beoogt
milieuvriendelijker gedrag te stimuleren. Bovendien kan de verwachting
bij bedrijven dat er een vergunningenmarkt zal worden ingezet waarbij
een dergelijke administratieve verdeling (en bevoordeling van vervuilen-
de activiteiten) zal plaatsvinden, een impuls zijn om rnilieubelastende
activiteiten niet te verminderen of zelfs juist uit te breiden. De bevoorde-
ling kan voorts niet verenigbaar met het beginsel 'de vervuiler betaalt'
worden geacht, omdat de vervuiler wordt beloond in plaats van
financieel aangepakt.
Tietenberg betoogt dat door een omzetting van bestaande, niet
verplaatsbare vervuilingsrechten in verplaatsbare vervuilingsrechten,
een bestaande bron geen nadeel ondervindt in vergelijking met de oude
situatie. Hij onderkent dat er een bevoordeling plaatsvindt van degenen
die over de meest omvangrijke vervuilingsrechten beschikten, maar
hij accepteert dit wat hij noemt bijzonder ongelukkig neveneffect. 66
Op grond van het beginsel de vervuiler betaalt en uit oogpunt van het
stimuleren van milieuvriendelijkgedrag kan deze verdelingswijze mijns
inziens echter niet worden aanvaard.
Indien het zo zou zijn, dat aIle deelnemers aan de markt voor het starten
van de vergunningenmarkt zouden hebben gepoogd hun productie te
maximaliseren zonder enige inspanning te verrichten terzake van het
terugdringen van de milieubelasting, dan is er op zich geen bezwaar
tegen de 'grandfathering' methode. In dat geval vindt er immers geen

65 L. Kri.mer, EEC treaty and environmental protection, Louden 1990, p. 62-63. Zie over
art. 130R tweede lid ook: J.H. Jans, Europees milieurecht in Nederland, Groningen 1991
p.20-22.

66 T.H. Tietenberg, a.w. 1985, p. 212.
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benadeling plaats van bedrijven die in het verleden bewust milieu-
vriendelijk hebben gehandeld. Of zieh deze situatie heeft voorgedaan
zal eehter vaak moeilijk kunnen worden aehterhaald.
Maar welke alternatieven zijn er voor het 'grandfathering'? Alvorens
de in de VS gekozen wijze van verdeling van de vervuilingsreehten
te besehouwen, wordt hier een mogelijke oplossingsriehting aangegeven.
Er zou kunnen worden overwogen om de verdeling van de vervuilings-
reehten door de bestaande reguleringsvorm als uitgangspunt te nemen,
maar dan onder de voorwaarde dat die door de vervuiler als het ware
opnieuw moeten worden 'aangekocht' bij de overheid." Het wordt
de vervuiler dan in principe niet verboden om van zijn bestaand vervui-
lingsrecht gebruik te maken." maar het wordt hem door de financiele
prestatie die hij daarvoor zal moeten leveren wel bemoeilijkt. Door deze
financiele prestatie wordt het voordeel van een bedrijf dat over relatief
veel vervuilingsrechten beschikt, verminderd;

d) Een gevolg van het transformeren van een bestaande vergunning naar
een verhandelbare vergunning kan zijn, dat er zogenaamde papieren
reducties ontstaan." Hiermee wordt bedoeld, dat indien een vervuiler
op het moment van de verdeling van de verhandelbare vervuilingsrechten
minder vervuilt dan waartoe hij gerechtigd is, hij het aanwezige
overschot aan vervuilingsruimte kan overdragen aan een ander die het
dan daadwerkelijk gaat gebruiken. Op deze wijze neemt de milieubela-
sting toe, hetgeen bij de klassieke regulering minder waarschijnlijk zou
zijn geweest. Indien dit door de wetgever gezien zijn taak te zorgen
voor een goed leefmilieu onwenselijk wordt geacht, dienen hiertegen
de nodige maatregelen te worden genomen.?"

Geconc1udeerd kan worden, dat bij de transformatie van een klassiek
vergunningenstelsel tot een vergunningenmarkt zich aanzienlijke knelpunten
kunnen voordoen. Met name voor een rechtvaardige verdeling van de
verhandelbare vervuilingsrechten moet naar een oplossing worden gezocht.
Mogelijk is deze gelegen in een aanvullende toepassing van de vergunnin-
genmarkt op de bestaande reguleringsvorm, waarbij een financiele verdeling
van de vervuilingsrechten plaatsvindt.

67 Een dergelijke verdeling wordt voorgesteld door de Commissie Boorsma. Zie: P. B. Boorsma
e.a., a.w. 1988, en de behandeling daarvan in §V.3.3.

68 Bij een noodzaak tot inperking van de totale milieubelastende activiteiten kan het natuurlijk
ro zijn, dat de overheid slechts een beperkt aantal vervuilingsrechten te koop aanbiedt.

69 Zie ook J.Th.A. Bressers, a.w. 1985, p. 41.
70 InH.IY zal hier verder op worden ingegaan.
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Gezien de verschillende knelpunten die verbonden kunnen zijn aan
aansluiting van een vergunningenmarkt op bestaande reguleringsvormen,
zou beter eerst lrunnen worden overwogen om het instrument toe te passen
voor een nieuw te reguleren milieuprobleem.

3.6 De rol van de overheid bij de werking van de vergunningenmarkt

3.6.1 Inleiding

Wanneer de vergunningenmarkt eenmaal is opgestart, kan de overheid zich
niet volledig afzijdig houden en de markt zijn gang laten gaan. In vorige
paragrafen is bijvoorbeeld al ingegaan op de noodzaak van overheidsbemoei-
enis bij de verplaatsingen van de vervuilingsrechten. Indeze paragraaf (§3.6)
zal de rol van de overheid met betrekking tot de werking van de vergunnin-
genmarkt nader worden uitgediept. Er zal worden aangegeven in hoeverre
er hierbij gevolgen zijn voor de vormgeving, dan wel de toepassingsmoge-
lijkheid van het instrument.

In de eerste plaats wordt behandeld het feit, dat het gebruik maken van
een kunstmatige markt voor het beinvloeden van het gedrag van maatschap-
pelijke actoren onzekerheden met zich mee kan brengen. Ret staat immers
niet vast welke gedragsalternatieven door de vervuilers zullen worden
gekozen. Een van de weinige zekerheden wordt gevormd door de papieren
garantie dat er een plafond is gesteld aan de milieubelasting. In §3.6.2
worden enke1e onzekerheden met betrekking tot de werking van de
vergunningenmarkt aangegeven en wordt tevens ingegaan op de rol die
de overheid terzake zou moeten vervullen.

In §3.6.3 wordt vervolgens ingegaan op de mogelijkheid van de overheid
om door midde1 van een vergunningenmarkt de totale milieube1asting te
verminderen. Hierbij wordt de vraag behande1d of, en zo ja, op welke wijze,
tijdens de werking van de vergunningenmarkt tot een reductie van de
toegestane milieubelasting kan worden overgegaan.

3.6.2 Sturing van de markzwerking

Op grond van de wettelijke regeling van de vergunningenmarkt zijn de
voorwaarden kenbaar, waaronder een vervuiler rechtmatig gebruik kan
maken van een verplaatsbaar vervuilingsrecht. Ret feit, dat voor de
beinvloeding van milieubelastend gedrag door middel van een vergunnin-
genmarkt voor een groot deel vertrouwd wordt op het spel van vraag en
aanbod, kan onzekerheden met zich mee brengen met betrekking tot de
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werking van het instrument. Naast het wettelijke kader zullen ook andere
factoren van invloed zijn op de mogelijkheid tot verplaatsen en tevens de
aantrekkelijkheid daarvan. De vergunningenmarkt zal immers maar een
onderdeel zijn van het besluitvormingskader in een bedrijf. Het zal wellicht
niet geheel duidelijk te bepalen zijn, in hoeverre er behoefte is bij de
gereguleerden om van het recht tot verplaatsen gebruik te maken. Het is
niet zeker dat de prijs van het vervuilingsrecht de belangrijkste stimulans
zal zijn voor de vervuilers om tot verplaatsing over te gaan; er zouden ook
andere motieven dan de prijs van het vervuilingsrecht bepalend kunnen
zijn voor het gedrag van bedrijven met betrekking tot de verplaatsing van
vervuilingsrechten.

In deze paragraaf wordt ingegaan op enkele onzekerheden die met de
werking van de vergunningenmarkt gepaard kunnen gaan, en de rol die
de overheid daarbij moet innemen. Als uitgangspunt geldt, dat de wetgever
door de wettelijke vormgeving van de vergunningenmarkt het doel waarvoor
de reguleringsvorm wordt ingezet, zo goed mogelijk moet trachten te
verwezenlijken. Bij de wettelijke vormgeving van het instrument zal derhalve
moeten worden nagegaan, op welke wijze het instrument verwacht wordt
te werken en welke maatregelen reeds in de wettelijke vormgeving moeten
worden genomen om te verwachten onwenselijke ontwikkelingen na
inwerkingtreding van de vergunningenmarkt zo goed mogelijk te voorkomen.
Voorts kan hier worden opgemerkt, dat de overheid de werking van het
instrument zorgvuldig dient te evalueren teneinde na te gaan of de wet ook
daadwerkelijk aan zijn doelstelling voldoet. Bij een gezien de doelstelling
van de wet ongewenste ontwikkeling zullen aanpassingen moeten worden
overwogen.

Hieronder zullen de volgende twee aspecten worden behandeld. In de
eerste plaats wordt ingegaan op het ingrijpen door de overheid in de marktsi-
tuatie; in de tweede plaats wordt de invloed vanuit andere rechtsgebieden
op de werking van de markt behandeld.

Ingrijpen in de marktsituatie
Op zich heeft de overheid er belang bij dat er verplaatsingen voorkomen.
De constatering dat er weinig of geen verplaatsingen worden verricht kan
impliceren dat de door de overheid gewenste efficiente bereiking van de
milieukwaliteit niet zal worden verwezenlijkt, tenzij door de initiele
distributie van de vervuilingsrechten deze doelsteUing reeds zou zijn gehaald.
Als een ander nadeel van het verschijnsel dat er niet of nauwelijks wordt
verplaatst zou kunnen worden aangemerkt dat er voor nieuwkomers grote
belemmeringen zijn om te gaan vervuilen. De overheid zou zich het belang
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van nieuwkomers aan moeten trekken indien deze bewust uit de markt
worden geweerd door de bestaande bedrijven. De vervuilingsruimte wordt
immers door de overheid 'beschikbaar' gesteld aan de maatschappij, waarbij
het niet de bedoeling is dat de vervuilingsrechten (uit concurrentie-
overwegingen) worden opgepot.

Nagegaan zou kunnen worden op welke wijze verplaatsingen kunnen
worden gestimuleerd door de overheid. Hierbij lean onder meer worden
gedacht aan overheidsingrijpen in het geval het spel van vraag en aanbod
en de kostprijs van het vervuilingsrecht een ongewenste ontwikkeling
vertoont. Met name met het oog op de mogelijkheid van nieuwkomers om
vervuilingsrechten te verkrijgen kan ingrijpen in de marktwerking door
de overheid worden overwogen. In het voorstel van Dales gebeurt dit door
achter de hand gehouden vervuilingsrechten alsnog in omloop te brengen. 71

Dales acht het nodig, dat de overheid terzake van de ontwikkeling van het
prijspeil een actieve rol inneemt. Een scherpe stijging van de marktprijs
voor de vervuilingsrechten (hetgeen belemmerend is voor nieuwkomers)
kan volgens hem voor korte tijd worden opgelost doordat de overheid
achtergehouden vervuilingsrechten op de markt gaat aanbieden. Voor de
lange termijn ziet Dales echter geen oplossing om een scherpe prijsstijging
te voorkomen."

Een ander voorbeeld van de rol die de overheid terzake van de werking
van de vergunningenmarkt zou kunnen innemen, is het verschaffen van
informatie omtrent mogelijkheden tot verplaatsing. De registratie die
geschiedt ten behoeve van de met controle belaste instanties zou hier
bijvoorbeeld voor kunnen worden gebruikt. Uit deze registratie blijkt immers
hoe de vervuilingsrechten zijn verdeeld. Dit kan bijdragen aan het inzicht
van vervuilers omtrent mogelijk aan te kopen vervuilingsrechten. Een
bedrijf, dat afstand wil doen van een aan hem toekomend vervuilingsrecht
of daarentegen een vervuilingsrecht zoekt, zou dit kunnen laten registreren
(eventueel met een prijsaanbod) in het door de overheid gevoerde
register. 73 Het is echter ook goed denkbaar, dat deze informatieverschaffing
in de particuliere sector zal plaatsvinden door bemiddelingsbureaus.

Een andere voorziening die door de overheid kan worden genomen,
is het tegengaan van (ongewenst geachte) monopolievorrning. Monopolie-
vorming, met name het oppotten van vervuilingsrechten door deelnemers

71 Zie §2.2.
72 J.H. Dales, a.w. 1968, p. 95.
73 Vergelijk in deze zin ook: R.W. Hahn, Innovative appraoches for revising the Clean Air

Act, in: Natural Resources Journal, vol. 28, 1988, p. 178.
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aan de vergunningenmarkt die vervolgens niet worden benut en tevens niet
worden verplaatst, is niet in het belang van degenen die vervuilingsrechten
nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. De wetgever kan dit gezien de
doelstelling van de wet een onwenselijke ontwikkeling vinden en kan
overwegen maatregelen te nemen om deze ontwikkeling te voorkomen.
Een mogelijke wettelijke voorziening bestaat bijvoorbeeld uit het stellen
van een plafond aan het maximaal te verkrijgen vervuilingsrechten per bron
of per vervuiler. Deze mogelijke oplossing maakt evenwel de regelgeving
complexer en houdt een extra begrenzing van de beslissingsvrijheid van
de deelnemers aan de vergunningenmarkt in.

Invloed uit andere rechtsgebieden
De werking van de vergunningenmarkt kan ook worden beinvloed door
de in de andere rechtsgebieden geldende regels. Bij de afweging tot toepas-
sing van een vergunningenmarkt zal de invloed die van de verschillende
rechtsgebieden op de werking van het instrument uit kan gaan, zorgvuldig
moeten worden bestudeerd. Terzake van het fiscaalrecht kan bijvoorbeeld
worden nagegaan, in hoeverre de fiscale wetgeving de aantrekkelijkheid
om tot verplaatsing van vervuilingsrechten over te gaan beinvloedt. 74 Het
privaatrecht speelt bijvoorbeeld een rol bij de uitoefening van het eigendoms-
recht op een verhandelbare vergunning. Ook de rechtsverhouding tussen
degenen die tot een verplaatsing van een vervuilingsrecht overgaan is
relevant. Tevens valt de denken aan de invloed op de werking van de
vergunningenmarkt van de mogelijkheid om beslag te leggen op de
verhandelbare vervuilingsrechten. Indien het noodzakelijk zou zijn, kan
bij de invoering van de 'Wet op de vergunningenmarkt' in wettelijke
bepalingen worden voorzien tot wijziging van reeds bestaande wetten,
teneinde de aantrekkelijkheid van verplaatsingen niet onnodig te belemme-
reno

3.6.3 Het reduceren van de milieubelasting door een vergunningenmarkz

Bij een vergunningenmarkt wordt door de inhoud en het aantal van de in
omloop zijnde vervuilingsrechten de maximale hoeveelheid toegestane

74 Zie voor de fiscale gevolgen van het verplaatsbaar stellen van mestproduktierechten de m.v. t.
op het Wetsvoorstel Wet verplaatsing mestproduktierechten, TK 1988-1989, 21 114, nr.
3, § 7.
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milieubelasting bepaald. De overheid kan tot doel hebben, om de totale
omvang van de milieubelasting snel of geleidelijk te beperken."
Hahn en Noll hebben opgemerkt dat als voorwaarde voor een goed

werkende vergunningenmarkt geldt, dat de vervuilingsrechten alleen in
extreme omstandigheden door de overheid in waarde zouden mogen worden
verminderd. Dit zou dan moeten geschieden 'in a way that minimizes
efficiency losses'. 76 Het milieubeleidsveld wordt echter gekenmerkt door
het feit, dat het zeer aan veranderingen onderhevig is. Nieuwe inzichten
dan wel veranderingen in de milieukwaliteit kunnen de overheid noodzaken
om de hoeveelheid milieubelasting verder terug te dringen dan aanvankelijk
was voorgenomen. De vraag is, of en in hoeverre de vergunningenmarkt
aan deze dynamiek van het milieubeleidsveld tegemoet kan komen. In deze
paragraaf wordt ingegaan op de mogelijkheid voor de overheid om bij een
vergunningenmarkt een reductie van de totale milieubelasting te bewerkstelli-
gen. Het vergroten van de totale hoeveelheid aan milieubelasting is
natuurlijk ook een mogelijkheid, maar dit wordt hier verder niet uitvoerig
behandeld.

Een reductie van de bij de start van de markt maximaal toegestane
milieubelasting kan in het kader van de vergunningenmarkt op verschillende
manieren worden bewerkstelligd. Hieronder volgen enkele voorbeelden:
a) De overheid neemt aerie! aan de markt deel. In deze variant kan de
overheid reeds verdeelde vervuilingsrechten uit de markt kopen. Indien
de aanvang van de markt wordt vormgegeven door middel van een
verkoop van de vervuilingsrechten, dan kunnen bijvoorbeeld deze
inkomsten door de overheid worden gebruikt voor de aankoop van de
vervuilingsrechten;TI

b) Maatregelen met betrekldng tot de waarde van het vervuilingsreeht:
* vermindering bij verplaatsing. Als voorwaarde voor een verplaatsing

kan een reductie van de waarde van het vervuilingsrecht worden

75 In dit verband valt de stelling van Nentjes, dat de overheid bij een vergunningenmarkt niet
te kampen heeft met bet probleem van bet voortdurend aanscberpen van de milieu-eisen,
niet geheel te begrijpen. Bij een vergunningenmarkt beboeft de overheid inderdaad niet de
technieken, en nieuw uitgevonden technieken voor te schrijven. Maar het kanwel noodzakelijk
zijn dat de 'milieu-eisen' moeten worden aangescherpt omdat bet maximum aan milieuvervui-
ling in een bepaald gebied moet worden bijgesteld. A. Nentjes, a.w. 1990(a), p. 161.

76 R.W. Hahn en R.G. Noll, a.w. 1990, p. 4.
77 Vergelijk bet voorstel van de Commissie Boorsma, P.B. Boorsma e.a., Q.w. 1988.
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*

vereist. 78 Dit resulteert sleehts in een vermindering van de totale
milieubelasting indien er ook daadwerkelijk wordt verplaatst.
vermindering in tijd. Indien de vervuilingsreehten een beperkte
geldigheidsduur hebben, dan kan de overheid na het verstrijken
daarvan besluiten minder of geen nieuwe vervuilingsreehten in
omloop te brengen.
aantasting van de inhoud van het vervuilingsreeht. Indien de
vervuilingsreehten een onbeperkte of een lange geldigheidsduur
hebben, dan kan worden overwogen om de waarde van aIle in
omloop zijnde vervuilingsrechten te verminderen. Dit kan eventueel
in tijdsfases gesehieden.

*

Er moet een onderseheid worden gemaakt in de situatie, dat het voor de
overheid bij het totstandbrengen van de wettelijke regeling van de
vergunningenmarkt al vaststaat met welke hoeveelheid de milieubelasting
fasegewijs zou moeten gereduceerd, en de situatie, waarin het tijdens het
in werking zijn van de vergunningenmarkt door de overheid noodzakelijk
wordt geaeht dat er een eerder niet voorziene reduetie van de milieubelasting
plaats moet vinden.

In het eerste geval kan in de wettelijke regeling van de vergunningen-
markt worden aangegeven hoe de reduetie van de milieubelasting zal
plaatsvinden. Er kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de verleende
vervuilingsreehten elk jaar met een bepaald percentage inwaarde verminde-
reno

In het tweede geval is het van belang, dat in de wet waarln de
vergunningenmarkt wordt geregeld en op grond waarvan aan de vervuilers
vervuilingsreehten worden verleend, regels staan omtrent de bevoegdheid
van de overheid om vervuilingsreehten geheel of gedeeltelijk in te trekken,
en de voorwaarden waaronder van deze bevoegdheid gebruik mag worden
gemaakt. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met een redelijke
overgangstermijn voor de waardevermindering dan wel de intrekking van
de vervuilingsreehten. Het is niet uitgesloten dat de overheid in bepaalde
gevaIlen een nadeeleompensatie dient te verriehten bij de aantasting van
de vervuilingsreehten. De wetensehap bij de mogelijke deelnemers aan de
vergunningenmarkt dat de overheid de bevoegdheid heeft om de vervuilings-
reehten aan te tasten kan de aantrekkelijkheid om van vervuilingsreehten
gebruik te maken verminderen. In een dergelijk geval kan het immers voor

78 Vergelijk de regeling voor de verplaatsing van mestproductierechten in het wetsvoorsteJ
TK 1988-1989, 21 114 nr. 4, art. 5.
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de vervuilers aantrekkelijker zijn om bepaalde beheersingsmaatregelen door
te voeren, en zich dus niet afuankelijk maken van een mogelijk toekomstig
overheidsingri jpen.

Indien er geen wettelijke bevoegdheid is voor het bestuur om de
vervuilingsrechten in waarde te verminderen, dan kan aantasting van een
vervuilingsrechten niet zonder meer geschieden. Dit vloeit voort uit het
feit dat de gereguleerden er in een dergelijk geval op mogen vertrouwen
dat de vervuilingsrechten volgens de aangegeven looptijd ten volle kunnen
worden gebruikt. Een aantasting van een vervuilingsrecht zal dan vaak
slechts kunnen geschieden indien dit uit oogpunt van milieubescherming
noodzakelijk is en indien door de overheid aan degene die door de maatregel
wordt getroffen een schadevergoeding wordt betaald.

Er is aanleiding om te stellen, dat een vergunningenmarkt vooral moet
worden overwogen voor milieubelastende activiteiten waarvan de overheid
in grote mate zeker is in welke omvang deze mogen voorkomen of met
welke hoeveelheden deze gereduceerd moeten worden gedurende de looptijd
van de vergunningenmarkt. Tussentijdse ingrepen in de rechtspositie van
de deelnemers aan de vergunningenmarkt lijken niet bevorderlijk te zijn
voor de werking van de markt. Bovendien kunnen dergelijke tussentijdse
ingrepen niet in alle gevallen zonder schadevergoeding plaatsvinden.

4 Slotbeschouwingen conclusies

In dit hoofdstuk zijn enkele mogelijke verschillen in vormgeving van de
vergunningenmarkt uiteengezet. Tevens is aandacht geschonken aan de
betekenis van enkele vereisten die aan regulering van milieubelastend gedrag
kunnen worden gesteld voor de vormgeving van de vergunningenmarkt.
Hierdoor zijn de toepassingsmogelijkheden van de vergunningenmarkt
verduidelijkt.

Als belangrijkste elementen van de vergunningenmarkt kunnen worden
onderscheiden: het vervuilingsrecht, de verdeling van de vervuilingsrechten
(start van de markt) en de verplaatsbaarheid van de vervuilingsrechten.
Deze kernelementen van de vergunningenmarkt kunnen modelmatig
beschouwd op verschillende wijze worden vormgegeven. In §2 zijn enkele
voorbeelden gegeven.

In §3 is de vormgeving van de vergunningenmarkt juridisch beschouwd.
Er zijn basisvoorwaarden aangegeven, die bij de vormgeving van de
vergunningenmarkt in acht moeten worden genomen. Gebleken is dat er
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beperkingen aan de mogelijkheden om vervuilingsrechten te verplaatsen
moeten worden gesteld. Hoe zwaar de beperkingen in een concreet geval
dienen te zijn, hangt voor een groot deel af van de aard van het milieupro-
bleem waarvoor de vergunningenmarkt wordt overwogen. Op grond van
een belangenafweging tussen enerzijds de te geven bescherming aan het
milieu (waaronder de handhaafbaarheid van de verplichtingen) en aan de
positie van derde-belanghebbenden, en anderzijds het garanderen van een
bepaalde mate van keuzevrijheid aan maatschappelijke actoren, zal voor
een milieuprobleem moeten worden besloten of toepassing van een
vergunningenmarkt al dan niet zinvol is. Hierbij is ook van belang, in
hoeverre er aangesloten kan worden op bestaande reguleringsvormen.
Tevens moet worden beschouwd of de marktwerking voldoende kan worden
gestuurd, met inbegrip van de eventueel gewenste reductie in de milieubelas-
ting.

Het is de vraag, of de genoemde basisvoorwaarden in acht kunnen
worden genomen zonder dat dit de flexibiliteit van de vergunningenmarkt
zodanig wegneemt, dat het niet meer zinvol is om dit instrument te
introduceren. Immers, indien ervele inhoudelijke en procedurele belemme-
ringen zijn voor het verplaatsen van een vervuilingsrecht, wordt het
essentiele kenmerk van de vergunningenmarkt ondermijnd. De mogelijkheid
voor bedrijven om vervuilingsrechten, die van overheidswege tot een
bepaald maximum (bet plafond) zijn verleend, te verplaatsen naar een andere
locatie of tijdstip, is immers de kern van de vergunningenmarkt.

Bij de beantwoording van de vraag of een vergunningenmarkt toegepast
zou kunnen worden, zal niet alleen op de mogelijkheid voor de vervuilers
om te kunnen verplaatsen moeten worden gelet, maar ook op de mate van
inspanningen die de overheid in het kader van de uitvoering en handhaving
moet leveren. Dales is van mening dat de bestuurlijke inspanningen in
vergelijking met andere reguleringsvormen zullen meevallen." Hij gaat
echter in vergelijking met hetgeen in §3 is behandeld veel minder in op
de noodzaak, inhoud en vorm van een overheidstoets terzake van een
verplaatsing, op het waarborgen van een goede rechtspositie voor derde-
belanghebbenden en op handhavingsaspecten. Deze onderwerpen vragen
afhankelijk van de soort milieubelastende activiteit om een overheidsinspan-
ning.
De mate van bestuurlijke inspanningen is moeilijk te voorspellen. Bij een
vergunningenmarkt zal dit ook afhangen van de intensiteit waarmee
vervuilingsrechten worden verplaatst. Ben belangrijke factor voor de

79 J.H. Dales, a.w., p. 97. Zie reeds §2.2.
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overheidsinspanningen bij de vergunningenmarkt is de precieze wettelijke
vormgeving van de vergunningenmarkt, in het bijzonder van de verdeling
van de inspanningen tussen de overheid en degenen die van een verplaat-
singsmogelijkheid gebruik willen maken. In dit onderzoek worden voorts
geen reguleringsvormen met elkaar vergeleken, waardoor er geen uitspraak
kan worden gedaan over een toe- of afname van overheidsinspanningen
bij een vergunningenmarkt invergelijking met klassieke reguleringsvormen.

I Gezien de invloed van de vereisten van regulering van milieubelastend
gedrag op de vormgeving van de vergunningenmarkt, kan het volgende
omtrent de toepassingsmogelijkheid van de vergunningenmarkt worden
geconc1udeerd:

De toepassingsmogelijkheid van het instrument is in grote mate
afhankelijk van de aard van het milieuprobleem. Met name milieube-
lastende activiteiten waarbij geen sprake is van een locatiespecifiek
milieu-effect lijken geschikt voor toepassing van het instrument. Dit
vloeit voort uit het gegeven, dat bij milieuproblemen waarbij sprake
is van locatiespecifieke effecten een overheidsbeoordeling van de
toelaatbaarheid van de verplaatsing vaak noodzakelijk zal zijn. Voorts
dient bij dergelijke milieuproblemen aan derde-belanghebbenden bij
een concrete verplaatsing een goede rechtspositie te worden gegaran-
deerd (zoals is beschreven in §3.4), hetgeen een forse beperking is op

r

de flexibiliteit van de vergunningenmarkt.
- De vergunningenmarkt moet alleen maar worden toegepast voor een

milieubelastende activiteit die in een goed te controleren vervuilingsrecht
kan worden vertaald. Het vastleggen van het vervuilingsrecht in een
emissienorm heeft de voorkeur. Indien deze echter moeilijk controleer-
baar zou zijn, kan ook aan omrekeningsfactoren worden gedacht.

\

- Ben correcte registratie van het gebruik van de in omloop zijnde
vervuilingsrechten is essentieel voor de controleerbaarheid van de
verplichtingen van de deelnemers aan de vergunningenmarkt.
Ook de wijze waarop aangesloten zou kunnen worden op de bestaande
reguleringsvorm( en) is van belang voor de beoordeling of het instrument
zou moeten worden toegepast. De aansluiting bij bestaande regulerings-
vormen lijkt op zichzelf niet onmogelijk, maar kent wel knelpunten.
In het bijzonder voor het 'grandfathering', dat wil zeggen het opstarten
van een vergunningenmarkt door bestaande, niet verplaatsbare
vervuilingsrechten om te zetten in verplaatsbare vervuilingsrechten,
moet - indien er een benadeling plaatsvindt van de bedrijven die voor
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de start van de vergunningenmarkt milieuvriendelijker hebben gehan-
deld - een alternatief worden gevonden.
De overheid dient na te gaan door welke factoren er een ongewenste
invloed uit kan gaan op de werking van de vergunningenmarkt, en dient
hieromtrent bij de vormgeving van het instrument eventueel de nodige
maatregelen te nemen. Zo kan bijvoorbeeld worden nagegaan hoe het
privaatrecht of het fiscaalrecht de werking van het instrument beinvloedt,
Wat betreft onzekerheden die voortvloeien uit het spel van vraag en
aanbod dient te worden overwogen of, en zo ja, op welke wijze, de
overheid een sturende rol in dient te nemen bij de werking van de
vergunningenmarkt. Met name de positie van nieuwkomers verdient
hierbij aandacht.
Door middel van de vergunningenmarkt kan de omvang van een
bepaalde milieubelasting worden teruggedrongen. Indien de omvang
van de reductie v66r de start van de markt bekend is dient deze in de
wet te worden aangegeven. Voor het totstandbrengen van een reductie
van de milieubelasting tijdens het in werking zijn van de vergun-
ningenmarkt is het van belang dat in de wet is aangegeven in welk geval
en op welke wijze de in omloop zijnde vervuilingsrechten door de
overheid kunnen worden aangetast. Er is aanleiding om te stellen dat
de vergunningenmarkt vooral moet worden overwogen voor milieubelas-
tende activiteiten waarvoor het bij het vervaardigen van de wettelijke
regeling voor de overheid duidelijk is met welke hoeveelheden zij
gedurende de looptijd van de vergunningenmarkt moeten worden
gereduceerd.

De vraag rijst, wat gelet op deze bevindingen de concrete toepassings-
mogelijkheden zijn van het instrument. In §3.2 is reeds opgemerkt, dat
het instrument niet geschikt lijkt voor zeer gevaarlijke stoffen. Dit laat echter
nog een groot deel van het milieubeleidsveld onbestreken.

Om inzicht te verkrijgen in concrete toepassingsmogelijkheden van de
vergunningenmarkt, komenin het volgende hoofdstukpraktijktoepassingen
in het milieurechtelijk stelsel van de VS aan de orde. Gekeken wordt naar
de wijze waarop het instrument is vormgegeven, waarbij vooral zal worden
gelet op de in §3 aangegeven basisvoorwaarden voor vormgeving van de
vergunningenmarkt, en naar het resultaat van de toepassing van het
instrument.
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De toepassing van de vergunntngenmarkt in bet
milieurecbt van de VS

1 Inleiding en opzet hoofdstuk

De regulering van milieubelastend gedrag in de VS bestaat hoofdzake1ijk
uit 'command and control'. Hierbij wordt met name gebruik gemaakt van
algemene gedragsverplichtingen voor bepaalde categorieen van milieube-
lastende activiteiten.' Vanaf de eerste helft van de jaren zeventig wordt '
in het milieurecht van de VS evenwel ook de mogelijkheid tot verplaatsing
van vervuilingsrechten toegepast. Als eerste is een vergunningenmarkt voor
het reguleren van luchtverontreiniging door stationaire bronnen geintrodu-
ceerd. Deze vergunningenmarkt, die in feite bestaat uit een verzameling
van verschillende mogelijkheden tot verplaatsing van vervuilingsrechten,
zal verder in navolging van de Engelse terminologie worden aangeduid
met 'emissions trading"." In de jaren tachtig wordt naast het 'emissions
trading' ook gebruik gemaakt van andere vergunningenmarkten voor het
reguleren van milieubelastend gedrag. Dit betreft onder meer het terug-
dringen van load in benzine en de implementatie van het in 1987 totstand-
gekomen Protocol van Montreal betreffende de aantasting van de ozonlaag.
De nieuwe in 1990 aangenomen 'Clean Air Act' voorziet voorts in een
vergunningenmarkt voor de regulering van verzurende luchtverontreinigende
activiteiten.

De belangrijkste reden voor de intraductie van vergunningenmarkten
in het Amerikaanse milieurecht is het verschaffen van meer flexibiliteit
aan de gereguleerden bij het nakomen van de milieuwettelijke verplichtin-
gen." Het stellen van algemene regels kan op economische gronden worden
bekritiseerd, omdat geen rekening wordt gehouden met het mogelijk

D.J. Dudek, J. T. B. Tripp, Institutional guidelines for designing succesful transferable rights
programs, in: Yale Journal on Regulation, vol. 6, p. 369-391, 1989, m.n. p. 369.

2 In §5. 2. 9 za1 worden aangegeven, inhoeverre het 'emissions trading' als een vergunningen-
markt kan worden gekwalificeerd.

3 Zie R. W. Hahn, Economic prescriptions for environmental problems: not exactly what the
doctor ordered, in: J.P. Shogren, The political economy of regulation, Boston/Dor-
drechULondon, 1989, p. 160.
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aanwezige verschil in beheersingskosten tussen de bedrijven. 4Door middel
van de verplaatsbaarheid van vervuilingsrechten wordt beoogd dit euvel
te voorkomen, waardoor de financiele gevolgen van de regulering voor
vervuilers laag zouden kunnen worden gehouden.'

In dit hoofdstuk worden enkele in de VS toegepaste vergunningenmarkten
voor het reguleren van milieubelastend gedrag geanalyseerd." Het doel
hiervan is het verkrijgen van inzicht in mogelijke modellen van de
vergunningenmarkt en de daarmee te bereiken resultaten. Er zal derhalve
worden ingegaan op de vormgeving en, voor zover dat mogelijk is, op de
werking in de praktijk van enkele vergunningenmarkten.

Bij de analyse van de vormgeving staat centraal de wijze waarop door
de overheid is omgegaan met het spanningsveld tussen enerzijds het
overlaten van beslissingsvrijheid aan vervuilers, in de vorm van verplaats-
baarheid van vervuilingsrechten, en anderzijds het waarborgen van een
goede milieukwaliteit. In dit verband wordt ook ingegaan op de positie van
de derde-belanghebbenden. Met name de in §ill.3 genoemde aandachtspun-
ten zullen onderdeel uitmaken van de beschouwing van de vergunningen-
markten. Terzake van de werking van de vergunningenmarkt in de praktijk
wordt nagegaan of, en zo ja, in welke mate kostenbesparingen zijn ontstaan
voor de deelnemers aan de vergunningenmarkt, en wat de invloed is geweest
van toepassing van het instrument op de door de overheid met de regulering
beoogde milieukwaliteit.

Er komen in dit hoofdstuk vier vergunningenmarkten aan bod, die in
het kader van de 'Clean Air Act' zijn of worden toegepast. 7 Deze kunnen
op grond van het te reguleren milieuprobleem als voIgt worden onderschei-
den:

<emissions trading ': een vergunningenmarkt voor stationaire bronnen
van luchtverontreiniging (door de uitstoot van verschillende stoff en)
met locatiespecifieke effecten;
<leadtrading ': een vergunningenmarkt met betrekking tot de kwaliteit
van brandstof voor mobiele bronnen van luchtverontreiniging;

4 P.v. Domenici, Emissions trading: the subtle heresy, in: TheEnvironmental Forum, 1982,
p. 18.

S Vergelijk R.A. Liroff, Reforming air pollution regulation: the toil and trouble of EPA's
bubble, Washington DC, 1986, p. 9.

6 De vergunningenmark:twordt in de VS overigens ook toegepast in het leadervan de ruimtelijke
ordening. Ziedaarover, metliteratuurverwijzingen, D.J. DudekenJ.T.B. Tripp, a. w. 1989.

7 In §2.6.3 zaJ in het kort nog worden gewezen op het gebruik van de vergunningenmarkt
in het waterkwaliteitsbeleid.
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'CFC-trading ': een vergunningenmarkt betreffende de vervaardiging (
en in- en export van stoffen die een aantasting van de ozonlaag tot
gevolg hebben, hetgeen geen locatiespecifiek effect is;
'acid rain allowance trading ': een vergunningenmarkt voor stationaire
bronnen van luchtverontreiniging, waarbij geen rekening wordt gehouden
met locatiespecifieke effecten.

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt, Alvorens over te gaan tot de
behandeling van de vergunningenmarkten, wordt in §2 ingegaan op enkele
wezenlijke aspecten van het rechtsstelsel van de VS. Er vindt daarbij een
beperking plaats tot enkele onderwerpen, die van belang zijn voor een goed
begrip van de ontwikkeling van de vergunningenmarkt in het rechtsstelsel
van de VS. Hiertoe behoren onder meer de verdeling van de wetgevende
bevoegdheid inzake het milieu over federale en statelijke wetgevende
organen, en de bevoegdheden van de 'agencies', in het bijzonder het
'Environmental Protection Agency' (EPA) dat belast is met taken in het
kader van het milieubeleid. Tevens wordt de invloed van het streven naar
regelvermindering en herregulering ('regulatory relief en 'regulatory
reform') op het inzetten van alternatieve reguleringsvormen aangegeven.
In §3 wordt vervolgens de wetsgeschiedenis, de doelstelling en de
systematiek van de 'Clean Air Act' beschreven. Daarna komen de vergun-
ningenmarkten aan de orde. Als eerste wordt ingegaan op het 'emissions
trading', waarvan stationaire bronnen van luchtverontreiniging gebruik
kunnen maken. Voor toepassing van het 'emissions trading' is nauw
aangesloten bij de klassieke regulering op basis van de 'Clean Air Act'
(CAA). Voor een goed begrip van de vormgeving en de werking van de
vergunningenmarkt dient dan ook het op stationaire bronnen betrekking
hebbende deel van de CAA te worden weergegeven, hetgeen in §4 ge-
schiedt. Behalve aan de wijze van normstelling wordt hierbij ook aandacht
besteed aan handhavingsbevoegdheden van de overheid en aan de positie
van derde-belanghebbenden. Er vindt een beschrijving plaats van de CAA
zoals die luidde v66r 15 november 1990. Op deze datum is een nieuwe
CAA in werking getreden, met stringentere maatregelen voor de beheersing
van de luchtkwaliteit. 8 Het 'emissions trading' is echter ontstaan binnen
het kader van de oude CAA, zodat het noodzakelijk is om deze wet te
bespreken (§4). In §5 wordt vervolgens ingegaan op de ontwikkeling, inhoud
en resultaten van het 'emissions trading'.

8 PL 101-549.
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De vergunningenmarkten voor 100<1inbenzine en de uitstoot van ozonbe-
dreigende stoff en komen respectievelijk in §6 en §7 aan de orde. In §8
wordt de vormgeving van de vergunningenmarkt voor 'acid rain' geanaly-
seerd, zoals die in de CAA 1990 is opgenomen.

Dit hoofdstuk wordt in §9 afgerond met een slotbeschouwing. In §9.1
worden de behandelde vergunningenmarkten beoordeeld. In §9.2 worden
vervolgens enkele aandachtspunten aangegeven, die bij de overweging tot
toepassing van de vergunningemarkt in acht zouden moeten worden
genomen.

2 Enkele aspecteovan het rechtsstelselvan de VS

2.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op enkele van belang zijnde aspecten
van het rechtssysteem van de VS. Allereerst komt aan de orde de verdeling
van de wetgevende bevoegdheden wat betreft het milieu tussen de federale
wetgever en de wetgevende organen van de staten (§2.2).9 Daarna wordt
ingegaan op het functioneren van de zelfstandige bestuursorganen in de
VS (§2.3). Het bestuursrechtvan de VS, inhetkaderwaarvandetoepassing
van de vergunningenmarkt plaatsvindt, heeft een bijzonder karakter door
de ins telling en het functioneren van deze 'agencies'. De bevoegdheden
en de organisatie van dergelijke 'agencies' worden besproken. Daarbij wordt
aandacht besteed aan de verhouding van de 'agencies' met de President
en het Congres, en aan de controle op de 'agencies' door de rechterlijke
macht. In §2.4 wordt nader ingegaan op het federale bestuursorgaan dat
belast is met belangrijke milieutaken. te weten het 'U.S. Environmental
Protection Agency' (EPA). Vervolgens wordt in §2.5 een overzicht gegeven
van de milieuwetgeving in de VS, aan de hand waarvan het milieurechtelijk
stelsel kan worden gekarakteriseerd. In §2.6 komt tot slot het streven naar
'regulatory reform' aan de orde. Daarbij wordt ingegaan op de ideeen die
in dit verband zijn ontstaan voor regulering van milieubelastend gedrag,
en de aandacht die hierbij is uitgegaan naar de toepassing van de vergunnin-
genmarkt.

9 voor specifieke constitutionele beperkingen op de wetgevende bevoegdheid verwijs ik naar
de handboeken. Zie bijvoorbeeld J.A. Barron, C.Th. Dienes, Constitudonal law in a nutshell,
St. Paul, Minnesota 1986; of: L.H. Tribe, American constitutional law, Mineola, New York
1988. Zie voor een korte samenvatting J.G. Arbuckle e.a., Environmental law handbook,
(tenth edition) Rockville MD 1989, p. 24-33.
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2.2 Wetgevende bevoegdheid met betrekking tot het milieu

Wetgevende bevoegdheid van het jederale Congres
De wetgevende bevoegdheid van het Congres is geregeld in de grondwet
van de VS. Hierin staan de onderwerpen opgesomd terzake waarvan het
Congres wetgeving mag uitvaardigen. Wat betreft de onderwerpen,
waaromtrent door de grondwet geen wetgevende bevoegdheid aan de
federale wetgever wordt toegekend, zijn in beginsel de wetgevende organen
van de staten bevoegd. 10Het feit, dat het federale Congres alleen een wet-
gevende bevoegdheid heeft indien dat afgeleid kan worden uit de grondwet,
wordt ook wel aangeduid met het principe van de 'enumerated powers'.

De grondwet geeft aan het Congres geen expliciete bevoegdheid om
ten aanzien van het milieu regels te stellen. Niettemin zijn er tal van
milieuwetten door het Congres uitgevaardigd." De bevoegdheid van het
Congres om milieuwetgeving uit te vaardigen wordt afgeleid van andere
wetgevende bevoegdheden die door de grondwet aan het Congres worden
toegekend. Net zoals andere wetten die de regulering van het economische
leven beogen, vinden de meeste federale milieuwetten hun grondslag in
de 'Power to regulate interstate commerce', ofwel de 'Commerce power'. 12

Het Supreme Court heeft deze grondslag ruim uitgelegd, zodat het Congres
een ruime wetgevende bevoegdheid heeft om industriele activiteiten te
reguleren, ook wanneer deze slechts binnen een staat plaatsvinden." Op
grond van de 'Commerce power' kan het Congres ook regels stellen terzake
van de vervuiling door industriele activiteiten." Het Congres heeft naast
de wetgevende bevoegdheid die gegrond wordt op de 'Commerce power',
nog enkele andere wetgevende bevoegdheden die van belang zijn voor het
stellen van regels terzake van het milieu. Dit zijn de bevoegdheid tot het
stellen van regels ter bescherming van het publiek domein, en de 'Power
to tax and spend', hetgeen mede impliceert de bevoegdheid om aan
overheidsgelden een bestemming te geven die in het algemeen belang is. 15

10 Art. 1 sec. 8 en Amendment X van de US Constitution. Zie ook T. Koopmans, Vergelijkend
publiekrecht, (tweede druk) Deventer 1986, p. 47.

11 Zie voor een overzicht §2.5.
12 US Const. art. 1 sec. 8(3): 'Congress shall have power to regulate commerce (... ) among

the several states (... )'.
13 E. Rehbinder, R. Stewart, Environmental protection policy, volume 2 van: M. Cappelletti,

M. Seccombe en J. Weiler, Integration through law, Berlijn, 1985, p. 43.
14 Zie voor het gebruik van de 'Commerce power' verder J.A. Barron, C.Th. Dienes,

Constitutional law, St. Paul, 1986, p. 50 e.v.
15 Het betreft de volgende grondwettelijke bevoegdheden van bet Congres: 'Power to regulate

the use of public land', US Const. art. IV sec. 3, cl. 2; en: 'Power to tax and spend', US
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Ben mogelijke beperking op de wetgevende bevoegdheid van het Congres
zou gelegen kunnen zijn in het 'Tenth amendment' .16 In deze aanvulling
op de grondwet staat:

'The powers not delegated to the United States by the Constitution,
nor prohibited by it to the States, are reserved by it to the States
respectively, or to the people. ' .

Uit de uitspraken van het Supreme Court inzake 'Hodel v. Virginia Surface
Mining and Reclamation Association' en 'Hodel v. Indiana' is evenwel
gebleken, dat de rechter de beperkende invloed van het 'Tenth amendment'
op de wetgevende bevoegdheden van het Congres gering acht." Gesteld
kan worden dat het 'Tenth Amendment' geen aanmerkelijke belemmering
vormt voor federale milieuwetgeving. Bovendien is geaccepteerd, dat de
federale overheid staten mag overhalen tot implementatie en handhaving
van federale programma's en maatregelen door middel van het in het
vooruitzicht stellen van overheidssteun, waaronder financiele steunverlening.
Samenvattend kan derhalve worden gesteld:

'( ... ) congressional power in the environmental area is virtually
unlimited' .18

Wetgevende bevoegdheid van de staten
De staten zijn in principe bevoegd regels te stellen ten aanzien van die
onderwerpen die niet door de grondwet aan de federale wetgever zijn
opgedragen. Zoals hierboven reeds is uiteengezet, wordt deze in beginsel
vrij ruime bevoegdheid sterk beperkt doordat aan het Congres een ruime
wetgevende bevoegdheid wordt toegekend op grond van de grondwettelijke
'Commerce power'. De 'Commerce power' fungeert tevens als toetsings-
grond voor de rechter bij de beoordeling van de wetgevende bevoegdheid
van een staat indien het Congres nog geen wetgevende activiteiten heeft
ondernomen. In de situatie dat de federale overheid nog geen wetgeving
heeft vervaardigd, terwijl zij dit wel zou kunnen doen op basis van de 'Com-

Const. art. I sec. 8 cl. 1.
16 R.W. Findley, D.A. Farber, Environmental law, St. Paul, Minnesota, (tweede druk) 1988,

p.205.
17 Hodel v. Virginia Surface Mining and Reclamation Association, 452, U.S. 264 (1981) en

Hodel v. Indiana, 452 U.S. 314 (1981). Zie: R.W. Findley, D.A. Farber, a.w. 1988, p.
204-205.

18 R.W. Findley, D.A. Farber, a.w. 1988, p. 210. Zie in deze zin ook J.G. Arbuckle e.a.,
a.w. 1989, p. 24; en: E. Rehbinder en R. Stewart, a. w. 1985, p. 44: 'Given this battery
of lawmaking powers, Congress as a practical matter has virtually unlimited authority to
enact measures regulating, taxating, or subsidizing the use and development of environmental
and natural resources within the United States. ' .

l34



De toepassing van de vergunningenmarkz in de VS

merce power', kan door de rechter worden geoordeeld dat een staat geen
wetgevende bevoegdheid heeft. De achterliggende gedachte van deze nega-
tieve toepassing van de 'Commerce power' is, dat statelijke wetgeving op
milieugebied de nationale economie zou kunnen frustreren."
Indien het Congres reeds voor een bepaald onderwerp wetgeving heeft

uitgevaardigd, wordt de resterende wetgevende bevoegdheid van de staten
onder meer beoordeeld op grond van de 'Supremacy clause'. 20 Deze
grondwettelijke bepaling geeft het primaat aan de federale wetgevende
bevoegdheid. De toelaatbaarheid van aanvullende statelijke wetgeving wordt
bepaald aan de hand van de bedoeling van de specifieke federale wet en
de aard van de aanvullende statelijke wetgeving."

2.3 De 'agencies'

2.3.1 Inleiding

In de VS wordt de uitvoering van overheidstaken op sociaal en economisch
terrein vaak opgedragen aan 'agencies'. Deze 'agencies' worden vooral
gekenmerkt door het opgedragen onderwerp van overheidszorg, de
toegekende bevoegdheden, en de eigen organisatie. Door middel van"
wetgeving worden de 'agencies' regelgevende en bestuurlijke bevoegdheden
toegekend.
Aan het hoofd van een 'agency' staat de 'Administrator'. Deze

ambtenaar geeft leiding aan het bestuursorgaan, en draagt de verantwoorde-
lijkheid voor de uitoefening van de aan het 'agency' toegekende bevoegd-
heden.F
Een 'Administrator' wordt door de President benoemd. Ret feit dat

een 'agency' uit benoemde ambtenaren bestaat, kan als voordeel hebben
dat voor het betreffende onderwerp van overheidsbeleid de besluiten door
deskundigen worden genomen. Vanwege het feit dat een 'agency' slechts
werkzaam is op een beperkt terrein van het overheidsbeleid, zou er
bovendien een goede ontwikkeling van ervaring en vaardigheden kunnen
plaatsvinden met betrekking tot de specifieke tak van het overheidsbeleid.
Voor een beleidsvoering mede aan de hand van de aanwezige deskundigheid
en ervaring is tlexibiliteit nodig. In het algemeen wordt daarom door het

19 R.W. Findley, D.A. Farber, a.w. 1988, p. 212-217.
20 US Const. art. VI sec. 2.
21 R.W. Findley, D.A. Farber, a.w. 1988, p. 225-227.
22 Er zijn ook 'agencies' met een meerhoofdige leiding (vaal: aangeduid als 'commission').
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Congres aan de bestuursorganen een ruime discretionaire bevoegdheid toege-
kend. Soms wordt deze beleidsvrijheid expliciet in de wet aangegeven en
begrensd, maar zij kan ook ontstaan doordat vage wettelijke termen worden
gebruikt, die door de bestuurorganen nader kunnen worden ingevuld.P
Ben belangrijk onderdeel van het bestuursrecht in de VS bestaat dan ook
uit de mogelijkheden tot beinvloeding dan weI controle door het Congres,
de President en de rechterlijke macht op de besluitvorming van de 'agen-
cies' .24 In de volgende paragrafen zal dit verder uiteen worden gezet.
Voor de totstandkoming van besluiten van de 'agencies' is de 'Administra-
tive Procedure Act' (APA)25van belang. In deze wet worden procedurele
regels gesteld die door de agencies in acht moeten worden genomen. In
de APA worden de volgende besluiten onderscheiden:
a) formal adjudication;
b) formal rule making;
c) informal rulemaking.
'Formal adjudication' heeft betrekking op een besluit in een concreet geval.
Ben 'rule' wordt in het APA gedefinieerd als:

'an agency statement of general or particular applicability and future
effect designed to implement, interpret, or prescribe law or policy ... ' .26

De procedurele vereisten zijn afhankelijk van het type besluit. Voor
'informal rulemaking' gelden minder zware procedure-eisen dan voor
'formal rulemaking'. Vormen van 'informal rulemaking' zijn bijvoorbeeld
algemene beleidsverklaringen ('general statements of policy')."

In de materiele wetgeving, zoals de milieuwetgeving, kan het Congres
afwijken van het APA, of kan het bepaalde onderwerpen meer uitwerken."
Voor een goed begrip van de van toepassing zijnde regels met betrekking
tot de besluitvorming van de 'agencies' moet derhalve niet alleen in het
APA worden gekeken, maar ook in de materiele machtigingswet, zoals
bijvoorbeeld de CAA.

23 Zie E. Gellhorn en R.M. Levin, Administrative law and process, (third edition), St. Paul,
Minnesota, 1990, p. 77.

24 E. Gellhorn, R.M. Levin, a.w. 1990, p. 3: 'Administrative law concerns the legal checks
that are used to control and limit the powers of government agencies.'.

25 5. U.S.C. §§551-706 (1946).
26 APA §551(4).
27 Het 'emissions trading' is in een dergelijke beleidsverklaring geregeld. Zie daarvoor §5.3.
28 Zie E. Gellhorn en M. Levin, a.w. 1990, p. 4. Zij constateren, dat de uniformiteit in de

procedures niet sterk is, omdat het Congres regelmatig in machtigingswetten procedurele
regels voor de 'agencies' heeft vastgesteld.
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2.3.2 Mogelijkheden tot betnvloeding door de President

De twee voornaamste mogelijkbeden voor de President om invloed uit te
oefenen op 'agencies' zijn:

De President kan door middel van zogenaamde 'executive orders' regels
stellen aangaande de wijze waarop de bestuursorganen hun taakopdrach-
ten vervullen. De Presidentiele bevoegdheid tot uitvaardiging van een
'executive order' kan gebaseerd zijn op een specifieke constitutionele
bepaling of op een door het Congres toegekende bevoegdheid.
Ben voorbeeld van een dergelijk Presidentieel besluit is 'Executive Order
12291' van President Reagan, dat een toepassing van een kosten-baten
analyse van regeIgeving voorschrijft." De van de presidentiele macht
onafhankelijke 'agencies' kunnen echter niet onderworpen worden aan
een 'executive order'. Het EPA valt wei onder deze presidentiele
bevoegdheid;
In artikel n, §2 sub 2 van de grondwet wordt aan de President de
bevoegdheid toegekend om de voomaamste ambtenaren van de agencies
te benoemen. De senaat bezit evenwel de bevoegdheid om het voorstel
van de President tot benoeming van een ambtenaar goed of af te keuren.

2.3.3 Mogelijkheden tot betnvloeding door het Congres

Het Congres beschikt over tal van mogelijkbeden om richting te geven aan
de activiteiten van de 'agencies'.

Door middel van wetgeving worden taakopdrachten aan de 'agencies'
gegeven. Tevens worden er regelgevendeen bestuurlijke bevoegdheden
toegekend aan de 'agencies', zodat deze hun taakopdrachten kunnen
uitvoeren. Zoals reeds is aangegeven, worden in de praktijk echter vele
ruime discretionaire bevoegdheden aan de 'agencies' toegekend,
waardoor in dergelijke geva1len de invloed van het Congres beperkt
is.
Ben methode die bij het toekennen van bevoegdheden kan worden gehan-
teerd is het geven van een 'horizon-bevoegdheid': de bevoegdheid
expireert dan op een bepaalde datum;
Het Congres heeft belangrijke bevoegdheden inzake het verde len van
begrotingsgelden. Hiermee kan het invloed uitoefenen op de bestuurs-
organen;

29 Executive order 12291, 46 FR 13191-98, 19 februari 1981. Zie ook §2.6.2.
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Via het vereiste, dat de senaat goedkeuring moet verlenen aan een
benoemingsvoorste1 van de President betreffende een be1angrijke
ambtenaar van een 'agency', kan door het Congres enige invloed op
de samenstelling van een bestuursorgaan worden uitgeoefend.

Het Congres schept met name op milieuhygienisch terrein kaderwetgeving
voor de regulering van milieubelastende activiteiten van burgers en
bedrijven. Het vaststellen van de materiele nonnen wordt veelal over-
gedragen aan hetzij het 'agency', hetzij aan de staten.

2.3.4 Controle door de rechterlijke macht

Het judicial review', rechterlijke toetsing van bestuurshandelingen, is een
belangrijk leerstuk in het Arnerikaans bestuursrecht. De rechterlijke toetsing
vonnt een waarborg voor de burgers tegen de uitoefening van de vaak ruime
bevoegdheden van de 'agencies'. Vele besluiten kunnen worden onderwor-
pen aan rechterlijke toetsing. De algemene regelluidt dat 'judicial review'
van een besluit mogelijk is, indien dit wordt bepaald in een wet of indien
een grondwettelijke waarborg wordt geschonden." Terzake van de meeste
besluiten wordt door het Congres in de wet de mogelijkheid van 'judicial
review' opengesteld. Indien de wet onduidelijk is terzake van de mogelijk-
heid van 'judicial review' , dan is de rechter terughoudend in het onthouden
van rechterlijke toetsing."

De toetsing door de rechter richt zich op de verenigbaarheid van het
besluit van een bestuursorgaan met de grondwet van de VS, en met de
wetgeving van het Congres. De rechter gaat onder meer na, of het
bestuursorgaan de grenzen van de betreffende bevoegdheid niet overschrijdt.
Een besluit is alleen verenigbaar met de wetgeving van het Congres indien:

'the agency's action is based on an accurate determination of the intent
of the legislature when it authorized the agency'. 32

De rechter toetst bovendien of de betreffende delegatiebepaling van het
Congres op grond waarvan een 'agency' een besluit neemt, verenigbaar
is met de grondwet. Ook de gevolgde procedure van besluitvorming wordt
getoetst. Bij deze toets vonnt het grondwettelijke vereiste van 'due

30 Zie R.I. Pierce, S.A. Shapiro en P.R. Verkuil, Administrative law and process, Mineola,
New York, 1985, p. 128.

31 R.I. Pierce e.a, a.w. 1985, p. 135.
32 R.I. Pierce e.a., a.w. 1985, p. 121.
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process ,33een minimum waaraan moet zijn voldaan. Verdere procedurele
vereisten vloeien voort uit de APA of uit de specifieke wet waarop de
bevoegdheid is gebaseerd. Ook andere wetten kunnen vereisten voor
besluitvorming inhouden. Ben goed voorbeeld daarvan is het vereiste op
grond van de 'National Environmental Policy Act' tot het maken van een
milieu-effect rapportage voor bepaalde besluiten.

Verder toetst de rechter ook de wijze waarop de discretionaire
bevoegdheid wordt ingevuld. De rechter neemt in het algemeen een
terughoudende positie in bij de toetsing van besluiten, met name indien
deze beleidskeuzes of feitelijke vaststellingen betreft. De rechter acht zich
gebonden aan de mate van beleidsvrijheid die door het Congres aan de
'agencies' wordt verleend. Zo zal de rechter in het algemeen de interpretatie
van een wet door een 'agency' honoreren, tenzij deze als onredelijk moet
worden beschouwd." De afstandelijke toetsing van de keuzes die door
een bestuursorgaan in het kader van een discretionaire bevoegdheid worden
gemaakt, is van betekenis voor het functioneren van de 'agencies'. Hierdoor
wordt aan het bestuur flexibiliteit gegeven, zoals dat overigens ook door
de wetgever noodzakelijk is geacht. 35

Een tweede reden voor de gebruikelijke terughoudende toetsing zou
gelegen zijn in het feit, dat 'agencies' een grote deskundigheid bezitten,
met name op het betreffende beleidsterrein waarop het besluit betrekking
heeft."

Een van de belangrijkere uitspraken van het Supreme Court inzake de
rechterlijke toetsing van de besluiten van 'agencies' is gedaan in de zaak:
'Chevron U.S.A., Inc. v. NRDC,.37 De Chevron-zaak wordt vaak als
voorbeeld gebruikt voor de afstandelijke wijze van rechterlijke toetsing van
beleidskeuzes die in het kader van een discretionaire bevoegdheid worden
gemaakt. Deze uitspraak betrof de interpretatie door het EPA van een in
de CAA opgenomen term, te weten 'stationary source'. De wetgever had
deze term niet strikt gedefinieerd, en het bestuursorgaan had op eigen wijze

33 Deze bepaling is opgenomen in het 'Fifth amendment' van de grondwet van de VS. Deze
bepaling is gericht tot de federale overheid. Inhet 'Fourteenth amendment' is een soortgelijke
bepaling opgenomen dat gericht is tot de staten. De bepaling houdt in dat 'No person shall
(... ) nor be deprived of life, liberty, or property, without due process oflaw; nor shall private
property be taken for public use, without just compensation'.

34 R.W. Findley, D.A. Farber, a.w. 1988, p. 13.
35 E. Gel1hom en M.L. Levin, a.w. 1990, p. 77.
36 R.J. Pierce e.a., a.w. 1985, p. 124 e.v. Ook het feit dat uitstel van beleidsmaatregelen

doorgaans het gevolg is van vernietiging van bestuursbesluiten schijnt tot een terughoudende
opstelling te leiden.

37 467 U.S. 837 (1984).
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inhoud aan deze term gegeven. Door deze invulling werd aan bedrijven
meer flexibiliteit bij het nakomen van de milieuwettelijke verplichtingen
geboden door de verplaatsbaarheid van vervuilingsrechten mogelijk te
maken." Het Supreme Court oordeelt, dat indien een wet 'silent or
ambiguous' is terzake van een bepaald feit, door de rechter slechts moet
worden nagegaan of het bestuursorgaan een redelijke interpretatie heeft
gegeven van de wettelijke term. De invulling van het begrip door het EPA
wordt vervolgens redelijk bevonden.

Met name op milieugebied doet zich de vraag voor, wie het recht heeft
om een bestuursbesluit door een rechter te laten toetsen. In het Amerikaans
bestuursrecht heeft men niet automatisch recht op 'judicial review'. Er
worden hiervoor voorwaarden gesteld aan de relatie tussen de klager en
hetgeen ter toetsing wordt voorge1egd. Dit wordt in de VS aangeduid met
'standing'P" De vereisten voor 'standing' zijn onder meer, dat het
bestreden besluit de klager moet schaden en dat het be1ang van de klager
valt binnen de 'zone of interests to be protected or regulated by statute or
constitutional guarantee in question"."

Tot ongeveer 1970 was voor 'standing' vereist dat de klager financiele
schade leed. Op grond van latere jurisprudentie" blijkt, dat er geen sprake
hoeft te zijn van schending van een economisch be1ang om 'standing' te
verkrijgen. Ook de aantasting van milieubelangen, recratieve en esthetische
belangen kan voldoende zijn. De klager dient weI zelf ook daadwerkelijk
in een belang (dat niet economisch behoeft te zijn) te worden getroffen.

Aan 'standing' voor een milieu-organisatie zijn enkele extra voorwaarden
verbonden." Indien een milieu-organisatie een besluit willaten toetsen,
kan zij dat ook doen door aan te tonen dat haar leden persoonlijk relevante

38 In §5.2.7 wordt ook op deze uitspraak, die van belang is voor de ontwikkeling van het
'emissions trading', ingegaan.

39 Naast 'standing' dient formee! ook aan de eis te worden voldaan, dat de rechter bevoegd
is om over de zaak te beslissen, In praktijk wordt aan deze voorwaarde in milieuzaken bijna
altijd voldaan. R. W. Findley, D.A. Farber, a.w. 1988, p. 10.

40 Citaat uit: 'Association of Data Processing Service Organization v. Camp', 397 US 150,
153, 1970. Zie B.M. Lawrence, Standing for environmental groups: an overview and recent
developments in theD. C. Circuit, (comment) in: EnvironmentalLaw Reporter, vol. 19 1989,
p. 10289 e.v. Zie over 'standing' ook R.W. Findley, D.A. Farber, a.w. 1988, p. 3-9.

41 Ret betreft de volgende uitspraken: Sierra Club v. Morton, 405 U.S. 727 (1972); United
States v. Students Challenging Regulatory Agency procedures, 412 U. S. 669 (1973) en Duke
Power Co. v. Carolina Environmental Study Group, 438 U.S. 59 (1978).

42 B.M. Lawrence, a.w. 1989, p. 10295. Uit enkele uitspraken van de tweede helft van de
tachtiger jaren blijkt, dat aan de toegang tot de rechter voor milieu-organisaties de voor-
waarden zijn aangescherpt.
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schade lijden. 'Standing' wordt niet ontzegd vanwege het feit dat het getrof-
fen belang aan veel mensen toebehoort. Er kan derhalve worden gesteld,
dat aan het vereiste van 'standing' in milieuzaken vrij gemakkelijk kan
worden voldaan."

2.4 Het 'Environmental Protection Agency' (EPAf4

Inleiding
Het EPA is belast met een aantal belangrijke taken op het gebied van het
milieu, bijvoorbeeld terzake van waterkwaliteit, luchtkwaliteit, geluidhinder,
afval en bestrijdingsmiddelen. Het bestuursorgaan is in 1970 ontstaan
doordat een aantal functies van diverse 'agencies' werd geconcentreerd in
een milieu-bureau." Het 'agency' is in zoverre onafhankelijk van de
President, dat het geen onderdeel vormt van een 'executive departement'.
Wel kan het 'agency' worden onderworpen aan presidentiele aanwijzingen
door 'executive orders'r" Er bestaat overigens het plan, om het 'agency'
tot een 'Department' te herstructureren;" hetgeen het EPA geheel afhanke-
lijk zou maken van de President.

Het EPA en de 'Clean Air Act'
De CAA is gericht op bescherming en verbetering van de luchtkwaliteit
in de VS. In de CAA staan verschillende taakopdrachten voor het EPA.
Het Congres kent in de CAA aan het 'agency' voor de uitvoering van de
taakopdrachten verschillende bevoegdheden toe. Deze taakopdrachten gaan
soms gepaard met een tijdschema, dat aangeeft op welke datum de
opgedragen taken moeten zijn vervuld. De wijze waarop de opdracht wordt
vervuld staat echter in veel gevallen in grote mate vrij aan het EPA. Aan
het EPA is een ruime regelgevende bevoegdheid gedelegeerd door het
Congres. In §7601(a)(l) CAA staat:

'The Administrator is authorized to prescribe such regulations as are
necessary to carry out his functions under this Act.'

De 'Administrator', de 'directeur' van het EPA, is dus bevoegd om de
regels, die nodig zijn om de opgedragen taken uit te voeren, vast te stellen.

43 Zie I.G. Arbuckle e.a., a.w.' 1989, p. 39-40; R.W. Findley, D.A. Farber, a.w. 1988, p.
9. Daamaast vormt de zogenaamde 'citizen suit' een belangrijke toegang tot de reehter.
Zie daarvoor §4.4.3.

44 De formele aanduiding luidt: U.S. Environmental Protection Agency.
45 Reorganization Plan Dr. 3 van 1970, 5 US Code App. 1.
46 H.I. De Ru, Regulatory reform in de Verenigde Staten, in: RegelMaat, 1986, p. 66.
47 Zie U.S. Information Agency, European Wireless File, 29-6-1990.
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De speciale taken en bevoegdheden van het EPA komen hierna, voor zover
nodig, verder aan de orde.

In §7607 CAA staan procedurele bepaIingen ten aanzien van door het
'agency' te nemen besluiten en ten aanzien van de rechterlijke toetsing van
die besluiten. In §7607(d) worden ten aanzien van een aantal besluiten van
het EPA bepalingen van de APA uitgezonderd. Deze bepaIingen hebben
onder andere betrekkking op de openbaarmaking van voorgenomen regelge-
ving, en de mogelijkheid van inspraak in voorgenomen rege1geving. In
§7607(b)(1) wordt de termijn bepaald waarbinnen een verzoek tot
rechterlijke toetsing dient te worden ingediend. In §7607(d)(9) wordt een
aantal gronden voor vernietiging door de rechter van een besluit van het
EPA, waarop §7607 CAA van toepassing is, gegeven.

2.5 De milieuwetgeving in de VS: een overzicht

De federale wetgever heeft in diverse milieuwetten belangrijke onderwerpen
op het milieu-terrein gerege1d. De milieuwetgeving is sectoraal opgezet.
Opvallend zijn de gedetailleerdheid en de complexe structuur van verscheide-
ne milieuwetten, waarvan de 'Clean Air Act' en de 'Clean Water Act'
treffende voorbeelden zijn.

Hieronder voIgt een opsomming van de belangrijkste milieuwetten en hun
onderwerp" :

De 'Clean Water Act' heeft betrekking op de bescberming en verbetering
van de waterkwaIiteit.
De 'Clean Air Act' heeft betrekking op de bescherming en verbetering
van de luchtkwaIiteit.
De 'Safe Drinking Water Act' beoogt de kwaIiteit van het drinkwater
te beschermen.
De 'Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act' regelt het
gebruik van bestrijdingsmiddelen.
De 'Toxic Substances Control Act' betreft de regulering van de produc-
tie, de import en het gebruik van voor de volksgezondheid en het milieu
gevaarlijke stoffen.
De 'Resource Conservation and Recovery Act' geeft regels voor een
veilige behandeling en verspreiding van het afval.

48 Zie ondermeer: BNA Editorial staff, US Environmental Laws, The Bureau of National Affairs,
Inc. Washington D.C., 1986.
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De 'Comprehensive Environmental Response, Compensation, and
Liability Act' (CERCLA), geeft een aantal bepalingen omtrent de
aansprakelijkheid voor gevaarlijk afval en bepalingen voor de financie-
ring van de sanering van verontreinigde bodems door stortplaatsen van
gevaarlijk afval. Op grond van de wet is een hefting ingesteld om de
hoeveelheid afval te reduceren maar ook om bepaalde fondsen voor
sanering van bodems te vullen.

Er is een algemene milieuwet, de 'National Environmental Policy Act'
(NEPA). 49 Doelstelling van deze wet is het bevorderen van een nationaal
beleid dat een goede harmonie tussen mens en milieu tracht te bereiken.
Op grond van de NEPA zijn de federale 'agencies' verplicht om ten aanzien
van besluiten die de kwaliteit van het milieu aanmerkelijk kunnen
beinvloeden, aandacht te besteden aan de milieu-effecten van dat besluit.
Het bestuursorgaan dat voornemens is een dergelijk besluit te nemen is
verplicht een milieu-effect rapport (,environmental impact statement') op
te stellen, waarin de te verwachten milieu-effecten van het besluit moeten
worden aangegeven en de alternatieven die voor het besluit mogelijk zijn.
De milieu-effectrapporten dienen aan het EPA ter advisering te worden
voorgelegd.

De NEPA regelt voorts de installatie van de 'Council on Environmental
Quality'. Dit orgaan is een adviesraad voor de President en het Congres.

Ben integrale behandeling van de diverse milieuproblemen wordt bemoeilijkt
door de sectorale opbouw van het milieurechtelijk stelsel. De voormalig
hoofdbestuurder van het EPA, William D. Ruckelshaus, heeft dan ook
opgemerkt dat:

'the laws do not recognize that the different compartiments of the
environment - air, water, and land - are interconnected' .so

Overigens wordt door de NEPA voorzien in een integratie van het milieu-
beleid met andere beleidsterreinen. Echter, de verscheidene wetten voor
de verschillende milieucompartimenten gaan voorbij aan het samenhangende
karakter van het milieu. Op dit moment doen zich in de VS op zich geen
noemenswaardige ontwikkelingen voor in het wetgevingsbeleid om tot een
meer integrale benadering van de milieuproblematiek te komen. Er wordt

49 Public Law 91-190 (1969), 42 US Code § 4331 e.v.
50 BNA Editorial Staff, a. w. 1986, p. xxxiii.
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weI gezocht naar mogelijkheden voor een meer integrale beoordeling van
de milieubelastende activiteiten."

2.6 'Regulatoryreform'

2.6.1 Inleiding

'Regulatory reform' houdt in een streven naar het verminderen van de Iasten
die regelgeving met zich mee brengt voor de maatschappij. Vooral in de
jaren zeventig is in de VS de regelgeving door 'agencies' op sociaal en
economisch terrein enorm uitgebouwd. Haast automatisch werd gebruik
gemaakt van de 'command and control' regulering." Als reactie hierop
werd steeds meer de gedachte gemeengoed dat er een bezinning moest
komen op de complexe regeigeving.

De voomaamste punten van kritiek terzake van de gehanteerde vormen
van regulering waren de vermeende te hoge (financiele en administratieve)
lasten voor burgers, bedrijven en overheidsorganen, en de ongewenste te
ver gaande inmenging door de overheid in zaken betreffende burgers en
bedrijven." President Ronald Reagan was een sterke voorstander van
deregulering. Het zijn vooral de federale 'agencies' geweest die invloed
hebben ondergaan van zijn beleid gericht op 'regulatory reform'.

In deze paragraaf wordt het streven naar vermindering van met regule-
ring gepaard gaande lasten geschetst. Daarbij wordt ook aandacht besteed
aan de invloed hiervan op de wijze van regulering in het kader van het
milieubeleid. Allereerst zal worden beschreven waar het beleid van President
Reagan ten aanzien van deregulering op was gericht, en welke instrumenten
daartoe zijn gehanteerd. Aansluitend wordt ingegaan op ontwikkelingen
in de wijze van sturing van milieubelastend gedrag onder President George
Bush.

51 Zie 56 FR 21715, sub M. Het nieuwe vergunningenstelsel in de CAA 1990 wordt gezien
als een mogelijke basis voor een dergelijke integrale benadering. Zie voor dit nieuwe ver-
gunningenstelsel §4.5.

52 Zie voor een kritische beschouwing Ch.L. Schultze, The public use of private interest,
Washington D.C. 1977, met name hoofdstuk 1.

53 R.N.L. Andrews, Deregulation: the failure at EPA, in: M.E. Kraft en N.J. Vig,
Environmental policy in the 198Os. Reagan's new agenda, 1984, p. 161 en 173-174.

144



De toepassing van de vergunningenmarki in de VS

2.6.2 Reagan's streven naar 'regulatory relief

Inleiding
Reagan - President van 1981 tot 1989 - maakte 'regulatory relief tot
een van de hoofddoelstellingen van zijn beleid. Op grond van twee met
elkaar samenhangende redenen achtte Reagan 'regulatory relief, dat
begrepen kan worden als vermindering van lasten voortvloeiende uit
regelgeving, gewenst":

economische reden: een 'overmatige' regulering heeft een negatieve
uitwerking op de economie omdat zij lastenverzwarend werkt. In plaats
van de term 'reform' wordt door Reagan de term 'relief gehanteerd,
biermede duidelijk aangevend dat hij de toegepaste regulering te
belastend acht;
ideologisdi motief: Reagan is voorstander van een zeer terughoudende
overheid en hij vindt daarom een terugtred van de overheid op tal van
terreinen wenselijk.

Reagan is niet de eerste President geweest met aandacht voor 'regulatory
reform'. Eerdere presidenten, zoals Ford en Carter zijn hem bierin
voorgegaan, echter niet in de mate waarin Reagan het wenselijk yond.
Carter heeft bijvoorbee1d via een 'executive order' een rapportage verplicht
gesteld, waarin de effecten van de regelgeving op de economie dienen te
worden geanalyseerd." Voorts zijn tijdens Carter's presidentschap tot
stand gekomen de procedurele wetten 'Regulatory Flexibility Act'56 en
de 'Paperwork Reduction Act'. 57 De 'Regulatory Flexibility Act' stelt
een toets verplicht voor regelgeving die betrekking heeft op de kleinere
bedrijven. Centraal toetsingspunt is de flexibiliteit van de regelgeving. De
'Paperwork Reduction Act' geeft de mogelijkheid dat 'agencies' minder
informatie hoeven uit te vaardigen ten behoeve van het publiek.

Pogingen om in het algemeen 'regulatory analysis' , dat wit zeggen het
analyseren van aIle belangrijke regelgeving op grond van 'regulatory
reform', wettelijk verplicht te stellen voor aIle bestuursorganen, dus ook
voor de 'independent agencies', zijn gestrand." Het Congres, dat immers
in tegenstelling tot de President ook regels kan stellen voor de zogenaamde

54 G. Eads enM. Fix, Relief or reform? Reagan's regulatory dilemma, WashingtonD. C. 1984,
p. 1.

55 'Executive order' 12044, 3 C.F.R. Pt. 152, 1979.
56 5 U.S.C. §§ 601-612.
57 44 U.S.C. §§3501-3520.
58 R.I. Pierce e.a., a.w., 1985, p. 516; G. Eads en M. Fix, a.w. 1984, p. 82-86.
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'independent agencies', heeft daartoe niet de benodigde wetgeving
uitgevaardigd.

De instrumenten
Reagan heeft voor zijn streven naar 'regulatory relief gebruik gemaakt
van zijn presidentiele bevoegdheden ten aanzien van de 'agencies'. Dit heeft
geleid tor":

Installatie van een 'Presidential Taskforce on regulatory review'. De
'Task Force', onder voorzitterschap van de toenmalige vice-president
George Bush, heeft enkele jaren bestaan (ingesteld in januari 1981 en
ontbonden in augustus 1983). Doelstelling was het toetsen van nieuwe
regelgeving en bestaande regelgeving aan 'regulatory relief, en het
geven van aanbevelingen voor lastenverlichting voor burgers en
bedrijven en voor overheidsorganen;
Uitvaardiging van 'Executive order 12291'. Met 'Executive order 12291'
werd beoogd een sterke invloed uit te oefenen op de regelgeving door
agencies. Dit vormt een reden om nader in te gaan op dit instrument
voor 'regulatory reform' (zie hiervoor de volgende alinea);
Het reduceren van budgetten en personeelsplaatsen bij 'agencies' en
andere instanties. Het toepassen van kortingen op budgetten blijkt onder
meer uit de sterke bezuiniging die plaats yond bij het 'Council on
Environmental Quality'. Deze adviesraad is ingesteld door het Congres,
en de President mist de bevoegdheid om de raad te ontbinden. Reagan
heeft kort na zijn benoeming de budgetten dermate ingekort dat er een
enorme personeeIsreductie is ontstaan'";
Het benoemen van sterke voorstanders van 'regulatory relief op belang-
rijke functies in 'agencies'. De benoeming van personen die weI met
'regulatory relief, maar niet zozeer met het betreffende beleidsterrein
bekend zijn, kan tot vreemde situaties leiden, zoals gebleken is uit de
affaire 'Gorsuch'. Ann Gorsuch werd door Reagan benoemd tot direc-
teur van het EPA. Gorsuch heeft een eigen 'regulatory reform'
programma opgesteId, geheel in de geest van het beleid van de
President. Ben 'agency' is echter ook gebonden aan de taakopdrachten
die door het Congres via wetgeving worden gegeven. Het beleid van
Gorsuch is dan ook in dit opzicht niet adequaat bevonden, met name
op het terrein van de bodemsanering, waardoor zij uiteindelijk onder

59 Zie onder andere R.N.L. Andrews, a.w. 1984, p. 164.
60 M.E. Kraft en N.J. Vig, Environmental policy in the 198Os. Reagan's new agenda, 1984,

p. 20.; R.N.L. Andrews, a.w. 1984, p. 166.
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druk haar ontslag heeft genornen." Onder leiding van Gorsuch is
tamelijk veel misgegaan, waardoor het vertrouwen in het EPA
aanzienlijk werd geschonden.f De opvolger van Gorsuch, William
D. Ruckelshaus, heeft het aanzien van het EPA weer fors vergroot.

'Executive order 12291'
Een belangrijk instrument voor 'regulatory relief is het uitvoeren van een
zogenaamde kosten-baten analyse (' cost-benefit analysis ') van regelgeving.
Grof aangeduid komt dit er op neer dat een bepaalde vorm van regulering
pas mag worden toegepast, indien dit meer financiele voordelen dan nadelen
voor de maatschappij oplevert. Een instrument dat met de kosten-baten
analyse samenhangt is de 'cost-effectiveness analysis', hetgeen inhoudt dat
die vorm van regulering moet worden gekozen, die de doelstelling bereikt
tegen minimale kosten en lasten voor de maatschappij. 63 Beide methodes
zijn hulpmiddelen voor de besluitvorming ten aanzien van het al dan niet
toepassen van een bepaalde reguleringsvorm. Door Reagan werd aan de
toepassing van dergelijke analyses van regelgeving een grote waarde
toegekend, zoals blijkt uit 'Executive order 12291'.

Op 19 februari 1981 vaardigt Reagan 'Executive order 12291,64 uit
met het doel om de regulering door' agencies' daadwerkelijk te gaan toetsen
in het licht van 'regulatory relief: de regulering door een agency dient
te geschieden tegen de laagst mogelijke lasten voor de maatschappij. Het
EPA valt onder de werkingssfeer van het presidentiele besluit. De toet-
singsbevoegdheid is toegekend aan het 'Office of Management and Budget' ,
een aan de President ondergeschikt orgaan. In principe zijn alleen wetten,
die een belangrijke invloed hebben op de maatschappij, onderworpen aan
de toetsing. Een criterium hiervoor is dat de regeling een invloed groter
dan honderd miljoen dollar op de economie moet hebben.

De 'executive order' stelt onder meer de volgende voorwaarden aan
regelgeving: 6S

61 K.J. Law, The environmental protection agency. New York 1988, p. 68-69.
62 R.N.L. Andrews, a.w. 1984, p. 173-175.
63 A. Stone, Regulation and its alternatives, Washington D.C. 1982, p. 267.
64 46 FR 13193-98.
65 Executive Order 12291, sec. 2. De Ru meldt het feit dat het 'Office of Management and

Budget' bij de toetsing van de regelgeving is uitgegaan van tien richtlijnen, de zogenaamde
'Regulatory Policy Guidelines', die een uitwerking zijn van de voorwaarden die in het
'Executive Order' worden gesteld. Inde 'Regulatory Policy Guidelines' wordt onder meer
aangegeven aan welke vormen van regulering in concrete situaties de voorkeur moet worden
gegeven. De Ru verwijst in deze naar 'Reagan Administration Regulatory Achievements,
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Het besluit dient te zijn gebaseerd op adequate informatie betreffende
de noodzaak tot en de gevolgen van overheidsoptreden;
De voordelen van de regeling voor de maatschappij moeten opwegen
tegen de lasten;
De doelstellingen van de regeling dienen zodanig te worden gekozen,
dat de netto-opbrengsten voor de maatschappij worden gemaximaliseerd;
Indien er alternatieven voor regulering voorhanden zijn, moet het
alternatief dat de minste lasten voor de maatschappij met zich mee
brengt worden gekozen.

Ben voorstel voor een regeling dient vergezeld te gaan van een 'Regulatory
Impact Analysis' , een regeleffectrapport. Daarin moet bijvoorbeeld worden
aangegeven, wat de verhouding is tussen de potentiele lasten en de voordelen
van de voorgestelde regeling.

De 'executive order' is niet alleen van toepassing op regelgeving door
het EPA, maar ook op die van andere agencies. Echter, toegespitst op
milieuvraagstukken doet zich een probleem voor: is het mogelijk om
bepaalde effecten op het milieu, indien die al onderkend worden, financieel
uit te drukken? Indien hiervoor niet de juiste methodes voorhanden zijn,
lijkt het voor de hand te liggen om te gaan werken met veronderstellingen,
waardoor de waarde van de kosten-baten analyse sterk gerelativeerd moet
worden. In literatuur wordt dan ook betwijfeld of het mogelijk is terzake
van beslissingen betreffende het milieu een kosten-baten analyse uit te
voeren/"

De toepassing van de 'executive order' laat zien, dat er een spanning kan
ontstaan tussen enerzijds de taakopdrachten die het EPA heeft ontvangen
van het Congres, en anderzijds het presidentiele beleid gericht op zo weinig
mogelijk belastende regelgeving. Bij de uitvoering van zijn discretionaire
bevoegdheid is het •agency' gebonden aan de wet die de toekenning van
de bevoegdheid regelt. Voor een structurele verwezenlijking van 'regulatory
reform' zijn in principe wetswijzigingen met betrekking tot de taakopdrach-
ten van 'agencies' noodzakelijk. De herziening van wetten door het Congres
is echter in veel gevallen een moeizaam en langdurig proces.

Door Crandall is opgemerkt dat de structuur van de CAA (van voor
1990) belemmeringen oplevert voor een efficiente reguIering. De 'executive

Report of the Presidential Task. force on Regulatory Relief', August 11, 1983. Zie H.J.
De Ru, a.w. 1986, p. 116.

66 Zie M.E. Kraft en N.J. Vig, a.w. 1984, p. 19; V.K. Smith, Environmental policy under
Reagan's executive order: the role of benefit-cost analysis, Chapel HilIILondon 1984, p.
37.
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order 12291' kan volgens hem slechts een bescheiden invloed hebben op
de wijze van regulering van luchtvervuilende activiteiten." Voor het
verwezenlijken van 'regulatory reform' zou de aandacht zich ten aanzien
van de regelgeving met betrekking tot de luchtverontreiniging moeten
verschuiven naar de inrichting en inhoud van de basis wet zelf. 68

Slot
Door het streven naar 'regulatory relief' is in ieder geval tijdens het eerste
ambtstermijn van President Reagan met name op het gebied van de sociale
regulering (gezondheidszorg, milieu) geen drastische vermindering van de
lasten van regelgeving ontstaan. fB Voor een fundamentele vermindering
van de regelgeving dienen wijzigingen van de federale wetgeving plaats
te vinden. De discussie inzake 'regulatory relief' is voorts langzamerhand
verschoven naar altematieve methoden van regelgeving in plaats van de
vermindering van regelgeving."

2.6.3 'Regulatory reform' en de milieuwetgeving

Voorstanders van 'regulatory reform' hebben de milieuwetgeving, met name
ook de CAA, sterk bekritiseerd. Naar hun mening geschiedt de regulering
van milieubelastende gedragingen op een inefficiente wijze." Hierdoor
onstaat een zwaardere lastendruk voor de maatschappij dan noodzakelijk
is.72Ackerman en Stewart merken bijvoorbeeld terzake van de milieuwet-
geving in de VS op:

67 R.W. Crandall, The political economy of clean air: practical constraints on white house
review, in: V.K. Smith, a.w. 1984, p. 221-224.

68 Zie ook R.W. Crandall, Has Reagan dropped the ball?, in: Regulation, sept./okt. 1981,
p. 15-18. Hij stelt op p. 15: 'C... ) the White House is gambling too heavily on centralized
review of rulemaking, rather than stressing fundamental change on major regulatory statutes. ' .

69 G. Eads en M. Fix, a. w. 1984, p. xiv.
70 G. Eads en M. Fix, a.w. 1984, p. ll.
7l Zie ondermeer R.W. Crandall, a.w. 1984; T.G. Moore, An agenda for regulatory reform,

in: D. Boaz en E.H. Crane, Beyond the status quo, policy proposalsfor America, Washington
DC (The Cato Institute), 1985; B.A. Ackerman en R.B. Stewart, Reforming environmental
law, in: Stanford Law Review, vol. 37, 1985, p. 1333-1365.

72 Volgens Ackerman en Stewart heben vele studies aangetoond dat de traditionele vorm van
regulering, de 'command and control' regulering, veel duurder is dan een altematieve,
meer efficiente vorm van regulering. B.A. Ackerman enR.B. Stewart, a.w. 1985, p. 1338
met bronvermeldingen,
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'The present regulatory system wastes tens of billions of dollars every
year, misdirects resources, stifles innovation, and spawns massive and
often counterproductive litigation' .73

De voorstanders van 'regulatory reform' bevelen aan de traditionele
regulering te hervormen met instrumenten die leiden tot het bereiken van
een bepaalde milieukwaliteit tegen zo min mogelijk maatschappelijke lasten.
Niet zo zeer het 'afschaffen' van reguleringsvormen ('regulatory relief'),
maar het veranderen van de wijze van regulering staat centraal ('regulatory
reform').

Er wordt vooral kritiek ge1everd op de traditionele normstelling door
midde1 van uniforme gedragsverplichtingen. Naast aanbevelingen tot het
differentieren van wettelijke voorschriften naar geografische oftechnologi-
sche omstandigheden, is er ook aandacht voor de toepassing van de regu-
lerende hefting of een systeem van verhandelbare emissierechten. Deze
instrumenten zouden de traditionele 'command and control' regulering
kunnen aanvullen dan wel vervangen.

In het kader van de CAA wordt voorgesteld het reeds in ontwikkeling zijnde
systeem van verhandelbaarheid van vervuilingsrechten verder uit te
breiden.?" Ackerman en Stewart pleiten zelfs voor een vervanging van
de bestaande regulering door een algemene toepassing van een vergunnin-
genrnarkt." Een systeem van verhandelbare emissierechten zou volgens
hen leiden tot enorme kostenbesparingen, zou een gelijke behandeling
kunnen betekenen van bestaande en nieuwe bronnen, zou een financiele
prikkel voor vervuilers om meer te reduceren behelzen, zou minder
informatie-inspanningen voor overheidsorganen vereisen doordat er een
verschuiving van besluitvorming plaatsvindt van overheidsorganen naar
burgers en bedrijven, zou overheidsinkomsten kunnen betekenen doordat
de overheid via een veiling de vergunningen verkoopt, zou een minder
intensieve en belastende handhaving van de overheid vergen, en zou leiden
tot een verschuiving van de besluitvorming naar de wezenlijke, fundamentele
vragen die spelen in het kader van het milieubeleid. Met dit laatste doelen
zij vooral op het feit dat de besluitvorming zich vooral dient te richten op
de aanvaardbare niveaus van milieuvervuiling, in plaats van op de vraag
welke technologische maatregel moet worden genomen voor een concrete
vervuilende activiteit.

73 B.A. Ackerman en R.B. Stewart, a.w. 1985, p. 1333.
74 R.W. Crandall, a.w. 1984, p. 220-221; T.G. Moore, a.w. 1985, p. 149.
75 B.A. Ackerman en R.B. Stewart, a.w. 1985, met name p. 1349 en 1365.
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In de literatuur zijn ook andere opvattingen te beluisteren. Latin stelt zich
sceptisch op ten opzichte van de voorstellen van onder andere Ackerman
en Stewart. Hij tracht de bezwaren van 'regulatory reformers' tegen
algemene standaardvoorschriften" te weerleggen door onder meer te wijzen
op de complexiteit van het milieuvraagstuk, op de hoge kosten die met
besluitvorming zijn gemoeid en op de meestentijds aanwezige conflicterende
particuliere en algemene belangen. Hij betoogt dat 'fine-tuning', het
afstemmen van voorschriften op een individuele situatie, nauwelijks
uitvoerbaar is in de praktijk. Latin verwijt de 'regulatory reformers' de
toepassing in de praktijk van de traditionele regulering te vergelijken met
een in theorie mogelijk andere vorm van regulering. Voorts stelt hij dat
als voornaamste doelstelling bij de keuze voor een bepaalde vorm van
regulering de effectiviteit van de regulering moet gelden in plaats van
efficientie. De effectiviteit moet voorts worden beoordeeld naar de doel-
stellingen van de wet. De voornaamste doelstelling is weliswaar het ver-
beteren en het behouden van een schone luchtkwaliteit, maar er zijn nog
meer doelstellingen, zoals het bevorderen van de meest schone technologie,
of het tegengaan van een ongelijke behandeling van staten."

Door Mintz wordt een middenweg bewandeld." Hij is het met Latin
eens, dat de door de 'regulatory reformers' voorgestelde hervormingen
niet per se goed uitvoerbaar zijn voor de overheid. Toch ziet hij ook
perspectief voor de ideeen van Ackerman en Stewart. Mintz stelt:

'If coupled with other reforms, a carefully limited system of transferable
pollution permits, based upon existing regulatory standards, may create
useful incentives for technological innovation. Such a system may also
enhance the cost-effectiveness of environmental regulation without
diminishing the protection that such regulation affords. While this
technique may not accomplish all of the goals its proponents endorse,
it does appear to have sufficient merit to warrant serious considerations
as a future regulatory tool' .79

76 Het is opvallend dat in de Nederlandse dereguleringsdiscussie betreffende het milieubeleid
het gebruik van algemene regels wordt aanbevolen. Zie voor een vergelijking van de VS
en Nederland wat betreft deregulering: H.I. de Ru, Deregulering, in: C.A. de Kam, J. de
Haan (red.), Terugtredende overheid: realiteit of retoriek?: een evaluatie van de 'grote
operaiies'; Schoonhoven 1991.

77 H. Latin, Ideal versus real regulatory efficiency: implementation of uniform standards and
fine-tuning regulatory reforms, in: Stanford Law Review, vol. 37, 1985, p. 1267-1332.

78 I.A. Mintz, Economic reform of environmental protection: a brief comment on a recent
debate, in: The Harvard Environmental Law Review, vol. 15, nr. 1, 1991, p. 149-164.

79 I.A. Mintz, a.w. 1991, p. 162-163.
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Hij bepleit derhalve een beperkte verhandelbaarheid van vervuilingsrechten,
die op bestaande wetgeving moet worden gebaseerd. Hoe een en ander vorm
zou moeten krijgen, blijft evenwel een onbeantwoorde vraag.

Zoals hierna nog za1 blijken, heeft het EPA getracht binnen de marges van
zijn bevoegdheden de vergunningenmarkt te ontwikkelen. De ontwikkeling
van het 'emissions trading' zoals dat hierna wordt beschreven, moet
geplaatst worden in het kader van het streven naar 'regulatory reform'.
Het betreft een poging om meer flexibiliteit aan te brengen in de regulering
van het milieubelastend gedrag van bedrijven."

Voor het tot stand brengen van structurele hervormingen inzake de wijze
van regulering van milieubelastend gedrag zijn evenwel ook wat betreft
het milieubeleid wijzigingen van de milieuwetgeving door het Congres
noodzakelijk. Zo heeft in 1977 een wijziging van de CAA plaatsgevonden,
in het kader waarvan de mogelijkheid tot het verplaatsen van vervuilings-
rechten wettelijk vorm heeft gekregen."

Onder President Bush is er opnieuw een sterke aandacht voor marktcon-
forme instrumenten ontstaan." Afgaande op de eerdere toepassingen van
met name de vergunningenmarkt, is met name een streven opgekomen voor
een uitbreiding daarvan door wetgeving, en niet zozeer door regelgeving
afkomstig van het EPA. 83

Uit het 'Economic Report of the President' , aangeboden aan het Congres
in februari 1990, blijkt de voorkeur voor een marktconforme benadering
in het milieube1eid:

'The public interest is best served when government provides a
framework that creates incentives for the private sector to seek out the
most cost-effective way to meet its regulatory goals. Government should

80 Zie bijvoorbeeld 51 FR 43814, eerste kolom.
81 Dit betreft de 'offset'-mogelijkheid. Zie verder §4.2.2.5.
82 Zie bijvoorbeeld: Testimony of Michael J. Boskin (Chairman, President's council of economic

advisers) before the subcommitte of energy regulation and conservation of the committe
on energy and natural reources, United States Senate, 2 augustus 1990.
In de literatuur blijven voorstellen verschijnen voor een toenemende rol van de vergun-
ningenmarkt voor het reguleren van milieubelastend gedrag. Zie bij voorbeeld R.W. Hahn,
Innovative approaches for revising the Clean Air Act, in: Natural Resources Journal, vol.
28, 1988, p. 171-188. D.J. Dudek en J. Palmisano, Emissions trading, why is this tho-
roughbredhobbled?, in: ColumbiaJournalofEnvironmentalLaw, vol. 13, 1988,p. 217-256.

83 B.S. Elman en M.L. Levin, The case for environmental incentives, in: The environmental
forum, 1990, p. 8.
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not be in the business of picking environmental protection technologies
and imposing them on firms, their workers, and their customers'. 84

Aandacht voor marktconforme instrumenten is ook aanwezig in het door
twee senatoren opgestarte 'Project 88'. Het doel van dit project was het
vinden van nieuwe oplossingen voor het bereiken van milieudoelstellingen.
Dit heeft geresulteerd in het rapport 'Harnessing market forces to protect
our environment: initiatives for the new president' .85 Het rapport beveelt
marktconforme reguleringsvormen aan, waaronder de vergunningenmarkt.
Marktconforme instrumenten worden niet als panacea gezien, maar weI
als mogelijke verbeteringen van het milieubeleid in vergelijking met de
bestaande klassieke reguleringsvormen. In het kader van de herziening van
de CAA wordt dan ook door Bush in 1990 een vergunningenmarkt voor-
gesteld voor de bestrijding van de zure regen.

Aan de positieve houding ten opzichte van marktconforme regulering
liggen vooral economische motieven ten grondslag. Met name het feit dat
van marktconforme instrumenten een efficiente inzet van beheersingsmaatre-
gelen wordt verwacht, zonder dat dit ten koste gaat van de effectiviteit en
zonder dat dit een aanzienlijke verzwaring van de overheidstaak betekent,
maakt deze instrumenten aantrekkelijk."

In 'Project 88' wordt nog eens bevestigd, dat er in de VS doorgaans
een voorkeur is voor de vergunningenmarkt boven de hefting. Reden
hiervoor is dat bij een vergunningenmarkt een plafond wordt gesteld aan
de totale vervuiling, en dat het bij een heffing onzeker is of de hoogte van
de heffing ook daadwerkelijk tot de gewenste beperking van het niveau
van vervuiling leidt. 87

In een voor het Congres vervaardigd rapport betreffende de mogelijkhe-
den van marktconforme instrumenten voor het milieubeleid, wordt evenwel

84 Economic Report of the President, Washington D.C. 1990, p. 187
85 Project 88. Harnessing market forces to protect our environment: new initiatives for the

new president. A public policy study sponsored by Senator Timothy E. Wirth, Colorado,
and SenatorJohn Heinz, Pennsylvania, Washington D.C., December 1988. Zie ook: R.N.
Stavins, Harnessing market forces to protect the environment in: Environment, vol. 31, nr.
1, 1989, p. 5-35.

86 Zie R.N. Stavins, a.w., p.7.
87 Zie R. N. Stavins, a.w. , p. 28. Met name de volgende aanbevelingen inzake de vergunningen-

markt worden gedaan: voor de bescherming van de ozonlaag, een verdere uitbouw van 'e-
missions trading' , voor bestrijding van zure regen en voor de regulering van de waterveront-
reiniging. Zie ook voor een voorkeur voor de vergunningenmarkt boven de hefting voor
de beheersing van de zure regen: J. Clarence Davies, Assistent Administrator for policy,
planning and evaluation, U. S. EPA, before the committee on ways and means, U. S. House
of Representatives, 6 maart 1990, p. 6.
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een meer terughoudende positie terzake van marktconforme instrumenten
ingenomen." Geconstateerd wordt, dat aan de toepassing van marktcon-
forme reguleringsvormen verscheidene moeilijkheden verbonden zijn. Als
algemene problemen worden onder meer genoemd: de noodzakelijke
bescherming van de positie van de derde-belanghebbenden, het rekening
houden met locale milieu-effecten, en de controleerbaarheid van de
verplichtingen. Tevens is er volgens het rapport geen positieve houding
van de industrie ten opzichte van marktconfome regulering in het milieube-
leid. Het rapport lijkt overigens meer voordelen te zien in de vergunningen-
markt dan in de regulerende hefting. 89

De CAA 1990 heeft mede ten gevolge van deze ontwikkelingen inzake
'regulatory reform' een meer marktconform karakter dan de oude CAA.
Dit blijkt vooral uit de regeling van vergunningenmarkten voor de ozonlaag
bedreigende gassen en voor activiteiten van energiecentrales die aan de
zure regen bijdragen.?

Op het gebied van het waterbe1eid heeft de federale wetgever bijvoor-
beeld geen maatregelen genomen om de verplaatsbaarheid van vervuilings-
rechten mogelijk te maken. Enke1e staten hebben evenwel getracht binnen
de be1eidsvrijheid op grond van de 'Clean Water Act' de verplaatsbaarheid
van vervuilingsrechten te introduceren, maar de wet blijkt daartoe weinig
mogelijkheden te bieden.?' Op grond van de 'Clean Water Act' dient elke
puntbron aan een in de wet gestelde technologische norm te voldoen."
Dit heeft de ontwikkeling van de verplaatsbaarheid van vervuilingsrechten
belemrnerd." Tot nu toe zijn er dan ook (nog?) geen positieve ervaringen

88 J.L. Moore e.a., Using incentivesfor environmental protection: an overview, Congressional
Research Service, 1989.

89 Zie p. 41 van het rapport.
90 Zie respectievelijk §7 en §8 van dit hoofdstuk.
91 Zie omtrent het verschil tussen de 'Clean Water Act' en de 'Clean Air Act' met betrekking

tot de mogelijkheid tot verplaatsing van vervuilingsrechten: W.F. Pedersen, Why the Clean
Air Act works badly, in: University of Pennsylvania Law Review, vol. 129, 1981, p. 1068,
noot 24.

92 R.W. Findley, D.A. Farber, Q. w. 1988, p. 101.
93 Er bestond onzekerheid omtrent de rechtmatigheid hiervan. Zie voor een mogelijkheid voor

bedrijven om toch van de (interne) verplaatsing van vervui1ingsrechten gebruik te maken:
49 FR 21024 e.v., 17mei 1984. Ineen zogenaamd 'settlement agreement' tussen het bestuur,
een aantal bedrijven en een milieuorganisatie werd overeengekomen de verplaatsing van
vervui1ingsrechten terzake van waterverontreiniging toe te staan, waarbij werd afgesproken
dat dit niet zou worden aangevochten bij de rechter. De milieuorganisatie ging hiermee
accoord, omdat er per saldo een vermindering van de waterverontreiniging zou optreden.
Zie hierover: Th.J. Krueger, The iron and steel industry consent decree inplementing the
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opgedaan met de verplaatsbaarheid van vervuilingsrechten in het wa-
terkwaliteitsbeleid.f"

3 De 'Clean Air Act' (CAA)

'Twenty years ago, with a law whose modest size belied its revoluti-
onary impact, Congress made a promise to all Americans: the
promise of clean air. Now, as EPA takes on the challenge of
carrying out the sweeping and complex changes in the clean air
law adopted lastfall [najaar 1990,MP1, that promise isfinally back
on the path to fulfillment. >95

3.1 De wetsgeschiedenis

Oorspronkelijk zijn de staten en de locale overheden belast met de zorg
voor de kwaliteit van het milieu en dus ook met de bestrijding van de
luchtverontreiniging. In 1955 wordt door een eerste versie van de 'Clean
Air ACt'96 door de federale overheid technische en financiele bijstand aan
de staten verleend." Er vindt echter nog geen grote inmenging plaats van
de federale overheid in de bevoegdheden van de staten op milieugebied.

In de jaren zestig wordt duidelijk dat er een immens luchtvervuilings-
probleem is ontstaan. Op federaal niveau ontstaat onvrede omtrent de aanpak
van de luchtvervuiling door de staten." De federale overheid gaat dan
ook stapsgewijs over tot het nemen van milieumaatregelen, hetgeen een
centralisering van het milieubeleid betekent. 99

bubble policy under the Clean Water Act, in: Virginia Journal of Natural Resources Law,
vol. 4, 1984, p. 155-183.

94 ZieJ.L. Moore, L. Parkere.a., a.w. 1989, enR,W. Hahn, G.L. Hester, Marketable permits:
lessons for theory and practice, in: Ecology Law Quarterly, vol. 16, 1989 (a), p. 361-46,
m.n. p. 391-3%.

95 W.K. Reilly ('Administrator' van het EPA ten tijde van aanname van de nieuwe 'Clean
Air Act' in 1990), The new Clean Air Act: an environmental milestone, in: EPA Journal,
JafFe 1991, p, 2.

96 Deze wet had geen titel. PL 84-159, 1955.
97 Zie D.A. Farber en R.W. Findley, Environmental law in a nutshell, St. Paul, Minnesota

1983, p. 67.
98 J.E. Krier en R.B. Stewart, Environmental Law and Policy, (tweede druk) Indianapolios

1978, p. 336.
99 Zie Public Law 88-206 (1963), 77 Stat. 392, en: Public Law 89-272 (1965) (Title 11), 79

Stat. 992.
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In 1967 wordt de wet van 1955 geheel vervangen door een nieuwe
federale wet. 100 Deze wet is de basis van de huidige 'Clean Air Act'
(CAA). De federale overheid trekt met deze wet meer bevoegdheden naar
zich toe. Onder meer worden de staten verplicht luchtkwaliteitsdoelstellingen
die door de federale overheid worden vastgesteld te implementeren.

De wet van 1967 is drie maal belangrijk gewijzigd c.q. aangevuld:
I) De eerste verandering vindt plaats in 1970. Deze wetswijziging heeft

tot nog meer federale bevoegdheden geleid die grotendeels zijn
toegekend aan het EPA. 101 De taken luiden onder andere: het vaststel-
len van luchtkwaliteitseisen, en het uitvaardigen van algemene regels
voor nieuwe bronnen en voor bronnen die een gevaarlijke stof uitstoten.
De staten worden verplicht een programma op te stellen dat voorziet
in de implementatie van de door het EPA vastgestelde luchtkwaliteitsei-
sen. Het EPA heeft de bevoegdheid om de plannen te beoordelen.

2) In 1977 wordt de CAA opnieuw gewijzigd.F' Deze wijziging was
noodzakelijk omdat de in 1970 vastgestelde luchtkwaliteitseisen over
het algemeen niet werden bereikt.!" Belangrijke wijzigingen of
toevoegingen zijn: de beschermiog van gebieden waar nog geen ernstige
luchtverontreiniging is veroorzaakt, een nieuwe verplichting voor staten
om een implementatie-plan voor de luchtkwaliteitseisen op te stellen,
en de codificatie van het zogenaamde 'offset' beleid, hetgeen een eerste
wettelijke vormgeving van de verplaatsing van vervuilingsrechten
betekent. De wetswijziging van 19771aat in feite twee trends in de re-
gelgeving zien'?': er wordt een groter beroep gedaan op de statelijke
overheidsorganen, en aan de toepassing van marktconforme beleidsin-
strumenten wordt een wettelijke grondslag gegeven, namelijk aan de
'offset-policy' en aan de 'noncompliance penalty'P';

3) In 1989 wordt door President Bush een voorstel tot wijziging van de
CAA ingediend, met name met het doel om stringentere maatregelen

100 De officiele naam is 'Air Quality Act', de gebruikelijke benaming luidt 'Clean Air Act' ,
Wet van 21-11-1967, Public Law 90-148. De Clean Air Act is opgenomen in titel42 van
de United States Code (USC). Deze titelluidt 'The public health and welfare' .

101 Clean Air Act Amendments of 1970, Pub. L. 91-604, 84 Stat. 1676 (1970).
102 Clean Air Act Amendments of 1977, Pub. L. 95-95, 19 Stat. 685, (1977).
103 De luchtkwaliteitsdoe1stellingendienden in 1975 te zijn nagekomen. In 1977 heeft het Congres

deze deadline uitgesteld tot 1982. Teneinde er voor te zorgen dat de staten deze nieuwe
deadline zouden halen, is een apart wettelijk regiem geinstitutionaliseerd, te weten het 'non-
attainment'-programma. Zie hiervoor §4.2.2.S.

104 E.P. Sesluis, Clean air amendments of 1977, in: Resources: afl. januari-maart 1978, p.
11-12.

105 Zie wat betreft de 'noncompliance penalty' verder §4.2.3.
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te nemen voor ernstige luchtverontreiniging.P" Op 15 november 1990
is de nieuwe eAA in werking getreden.r" Met name de zure regen,
veroorzaakt door de uitstoot van zwaveldioxide en stikstofoxide, de
'smog' -vorrning in steden, de uitstoot van giftige stoffen in de lucht
en de luchtvervuiling door auto's worden aangepakt door de nieuwe
wet,108die verder ook wordt aangeduid met eAA 1990. Er worden
nieuwe deadlines vastgesteld voor het bereiken van enkele luchtkwali-
teitseisen en de staten krijgen de verplichting om nieuwe maatregelen
te nemen. In de nieuwe wet vindt een uitbreiding van de toepassing
van de vergunningenmarkt plaats.

3.2 Doelstelling en systematiek

De eAA heeft het karakter van een kaderwet: in de wet worden de
doelstellingen van het beleid opgesomd en worden opdrachten en bevoegd-
heden toegekend aan het EPA en de staten.

In sec. 101(b) eAA 1977 worden de doelstellingen van de wet geformu-
leerd. Hiertoe behoren onder meer de bescherming en verbetering van de
luchtkwaliteit en de bevordering van de volksgezondheid en het welzijn.
Voorts wordt in sec. 101(b) benadrukt, dat de primaire verantwoordelijkheid
voor het voorkomen en beheersen van de luchtverontreiniging aan de bron
weliswaar berust bij de locale en statelijke overheden, maar dat een
financiele bijstand en een 'leadership' door de federale overheid essentieel
is voor een goede samenwerking tussen de verschillende overheden.J'"
Het EPA speelt hier gezien zijn verstrekkende bevoegdheden een zeer
belangrijke rol. De staten hebben vooral een belangrijke uitvoeringstaak,
waarbij zij de doeleinden neergelegd in de federale wet dienen te bereiken.

Aan het EPA wordt bevoegdheden toegekend tot het stellen van regels
terzake van verschillende beleidsonderdelen van de bestrijding van de

106 Zie voor em korte beschrijving van het ingediende wetsvoorstel: G. Hager, Bush sets clean-air
debate in motion with new plan, in: Government & Commerce, 17 juni 1989, p. 1460-1464.

107 PL 101-549. De gewijzigde wet trad meteen op de dag van de bekrachtiging door de President
in werking (sec. 7l1(b)(1) CAA 1990).

108 A. Pytte, Clean Air Act Amendments, in: Congressional Quarterly Weekly Report, nov.
24, 1990, vol. 48, no. 47.

109 Zie ook sec. 101 (a)(3) CAA, (niet substantieel gewijzigd in sec. 108(k)(1) CAA 1990). Het
Congres gaat uit van de gedachte dat de bestrijding van luchtverontreiniging aan de bron
de primaire verantwoordelijkheid is van de staten en de locale overheden. Dit neemt niet
weg dat op federaal niveau regels worden gesteld omtrent belangrijke aspecten van de zorg
voor een goede luchtkwaliteit.
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luchtverontreinging. In het Federal Register (FR) worden de door het EPA
uitgevaardigde regelingen, waaronder ook beleidsregels, gepubliceerd. De
'Code of Federal Regulations' (CFR) is een verzamelbundel waarin de door
de uitvoerende departementen en 'agencies' uitgevaardigde regelingen, die
eerst in het PR zijn verschenen, gestructureerd worden gepubliceerd. Het
CFR wordt elk jaar geactualiseerd. Titel 40 van het CPR, 'Protection of
the Environment', bevat de milieuhygienische regelingen. De regels terzake
van de bestrijding van de luchtverontreinging nemen een groot dee! van
titel 40 van het CFR in beslag.

De CAAIIO is een uiterst complexe wet."! Voor een goed begrip van
de wet moet een aantal onderscheidingen die in de wet worden gemaakt,
in het oog worden gehouden.

Allereerst is een onderscheid aanwezig tussen de regulering van
stationaire bronnen en van mobiele bronnen. Op beide soorten is een apart
reguleringsregiem van toepassing. Voorts is bet onderscheid tussen gebieden
met een 'goede' luchtkwaliteit en gebieden met een 'slechte' luchtkwaliteit
van belang. Een derde onderscheiding is die tussen bestaande stationaire
bronnen van luchtverontreiniging en nieuwe stationaire bronnen.

Terzake van stationaire bronnen wordt een onderscheid gemaakt in de
grootte van bronnen. Tenzij in de CAA anders is bepaald, wordt onder
een 'major stationary source' (een grote stationaire bron) begrepen een bron
die direct een honderd ton per jaar van een luchtvervuilende stof uitstoot,
ofwel het vermogen heeft om een dergelijke stof uit te stoten.

De CAA voorziet voor de regulering van de luchtverontreinigende activi-
teiten in verschillende stelsels. De kwalificatie van een activiteit, inhoudende
in wat voor een gebied zij plaats vindt, of zij een reeds bestaande of een
nieuwe is, en of zij wordt verricht door een stationaire bron of een mobiele
bron, is bepalend voor de toepasselijkheid van de door de CAA gestelde
regels.

110 In het vervolg wordt, tenzij anders is aangegeven, de Clean Air Act na de wijziging van
1977 bedoeld. Dit wordt aangeduid met: CAA. Er wordt verwezen naar de tekst van de
wet zoals die is opgenomen in de wetseditie U.S. Environmental Laws van het B.N.A.
Editorial Staff, (The Bureau of National Affairs, Inc.) Washington D. C., 1986. Er zal naar
de paragraafnummering worden verwezen. Met CAA 1990 wordt de wijziging van de CAA
in 1990 aangeduid.

III Anderson e.a. merken op: 'The problem of air pollution prompted Congress, after 15 years
of study, to enact the most complex, expensive, and pervasive of the federal regulatory
environmental statutes, the Clean Air Act of 1970. '. F.R. .Anderson e.a., Environmental
Protection: law and policy, Boston 1990 p. 145.
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In hoofdstuk I CAA staan regels voor de regulering van stationaire bronnen;
in hoofdstuk illCAA worden algemene bepalingen gegeven. De wetgeving
met betrekking tot de mobiele bronnen staat in hoofdstuk II CAA. De CAA
1990 kent enkele nieuwe hoofdstukken: in hoofdstuk IV worden regels
gesteld terzake van de bestrijding van de zure regen; in hoofdstuk V staan
regels betreffende vergunningen; en in hoofdstuk VI staan regels met
betrekking tot de bescherming van de ozonlaag.

De CAA 1990 is (vooralsnog) niet opgenomen in de United States
Code.112 Voorzover verwezen wordt naar de wijzigingen van de CAA
in 1990 wordt verwezen naar de artikel-nummering zoals die is opgenomen
in de editie van de West Publishing Co, St. Paul Minnesota, 1991.

4 De regulering van luchtverontreinigende activiteiten door
stationaire bronnen

4.1 InZeiding

Het 'emissions trading' heeft betrekking op stationaire bronnen van
luchtverontreiniging. Het 'emissions trading' is ontwikkeld binnen het
wettelijke kader van de CAA. Slechts een onderdeel van het 'emissions
trading', te weten de 'offset', is wettelijk geregeld. Gezien de nauwe
aansluiting van het 'emissions trading' op de klassieke CAA is het nodig
om nader op deze wet in te gaan. In de volgende paragraaf (§5) zal worden
ingegaan op de ontwikkeling, de vormgeving en de toepassing van het
'emissions trading' beleid. In deze paragraaf wordt de traditionele wijze
van regulering in het kader van de CAA behandeld, die betrekking heeft
op stationaire bronnen van luchtverontreiniging. 113 Daarbij staat de wijze
van normstelling centraal, maar ook wordt aandacht besteed aan de
hand having en aan de positie van derde-belanghebbenden. De 'offset'-
mogelijkheid wordt in het kort beschreven in §4.2.2, maar komt ook in
§5 nog verder aan de orde.

Het 'emissions trading' heeft onder de CAA van 1977 een belangrijke
ontwikkeling doorgemaakt. De aandacht gaat dan ook uit naar de CAA
zoals die luidde na de wetswijziging van 1977. Op enkele plaatsen zal

112 Zie: C.N. Oren, 1990 Clean Air Act (Introduction), St. Paul, Minnesota, 1991.
113 Meer dan de helft van de luchtverontreiniging in de VS wordt overigens veroorzaakt door

mobiele bronnen. The Congressional Digest, march 1990 p. 65. Ret aantal stationaire bronnen
van luchtverontreiniging inde VS wordt geschat op 200.000. Zie F.R. Anderson e.a., a.w.
1990, p. 145.
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worden venneld welke belangrijke verandering door de wijziging van de
eAA in 1990 is totstandgekomen.

4.2 Verschillende stelsels

4.2.1 Inleiding

De eAA voorziet in verschillende stelsels voor de regulering van
luchtverontreinigende activiteiten. De stelsels verschillen vooral in hun
doelstelling, werkingssfeer en wijze van nonnstelling. Met betrekking tot
de regulering van stationaire bronnen zijn de volgende stelsels van de eAA
relevant:

het stelsel dat tot doel heeft een vastgestelde luchtkwaliteitseis voor een
bepaald gebied te bereiken;
het stelsel dat tot doel heeft de toename van de luchtverontreiniging
die door een nieuwe bron wordt veroorzaakt, te beperken;
het stelsel dat de bescherming van de volksgezondheid en het milieu
tegen de uitstoot in de lucht van bijzonder gevaarlijke (giftige) stoffen
beoogt.

Hierna wordt elk stelsel op hoofdpunten toegelicht, waarbij het accent ligt
op de wijze van normstelling.

4.2.2 Het stelsel gericht op het bereiken van een luchtkwaliteitseis

4.2.2.1 Inleiding

De eAA voorziet in een stelsel dat tot doel heeft om in afgebakende
gebieden een bepaalde luchtkwaliteit te bereiken. Dit stelsel kan worden
gezien als de basis van het luchtkwaliteitsbeleid. De andere twee in §4.2.1
genoemde stelsels werken aanvullend op het stelsel dat gericht is op het
bereiken van een bepaalde luchtkwaliteitseis.

Het stelsel gericht op het bereiken van een bepaalde luchtkwaliteitseis
is het meest complexe stelseL De complexiteit wordt mede veroorzaakt
door het feit dat er een wisselwerking tussen de federale overheid en de
statelijke overheden plaats moet vinden. Er is een belangrijke uitvoerende
taak weggelegd voor de staten, terwijl het EPA een belangrijke nonnstellen-
de taak heeft. Aan het EPA zijn bovendien belangrijke handhavingsbevoegd-
heden toegekend. Bij de andere twee stelsels vindt een meer centrale aanpak
plaats door de federale overheid.
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4.2.2.2 Luchtkwaliteitseisen

Het uitgangspunt van het stelsel wordt gevormd door de gewenste luchtkwa-
liteit, die in algemene luchtkwaliteitseisen per stofwordt neergelegd. Het
EPA heeft ingevolge de CAA de taakopdracht om deze luchtkwaliteitseisen
vast te stellen, hetgeen geschiedt door de uitvaardiging van de 'National
Ambient Air Quality Standards' (NAAQS)y4 De NAAQS worden voor
het gehele gebied van de VS uniform vastgesteld.

De NAAQS zijn gericht tot de staten, en bevatten geen directe verplich-
tingen voor burgers of bedrijven. De staten dienen er voor te zorgen, dat
de luchtkwaliteitseisen binnen een bepaalde termijn worden verwezenlijkt.
Hiertoe dienen zij een implementatie-programma voor de nakoming van
de luchtkwaliteitseisen op te stellen, waarin verplichtingen voor bronnen
van luchtverontreiniging dienen te worden opgenomen. De NAAQS vormen
aldus een kader voor de verdere regulering door de staten van relevante
luchtverontreinigende activiteiten door mobiele en stationaire bronnen.

Op grond van de CAA is het EPA verplicht twee soorten NAAQS vast
te stellen. Dit zijn:
1. 'primary standards'. Deze primaire luchtkwaliteitseisen worden

vastgesteld met het oog op de volksgezondheid. Bij de vaststelling van
deze luchtkwaliteitseisen moet ook rekening gehouden worden met het
effect van luchtvervuiling op mensen met een extra gevoelige gezond-
heid. Er wordt een tijdslimiet gesteld aan de realisering van de primaire
luchtkwaliteitseisen door de staten;

2. 'secondary standards'. Het criterium voor de vaststelling van deze
luchtkwaliteitseisen is het welzijn van de mens en de toestand van het
milieu in ruime zin. De secondaire luchtkwaliteitseisen, die stringenter
kunnen zijn dan de primaire luchtkwaliteitseisen, moeten binnen een
redelijke termijn zijn bereikt.

Er zijn primaire luchtkwaliteitseisen vastgesteld voor zwaveldioxide,
zwevende deeltjes.!" koolmonoxide, ozon.!" stikstofoxide en 10od.117

114 Zie §7409 CAA.
115 Per 1 juli 1987 zijn de NAAQS voor 'Total suspended particulates', zwevende deeltjes,

ingetrokken, en vervangen door Iuchtkwaliteitseisen betreffende 'Particulate matter with
nominal diameter of 10 micrometer or less (PM 10)' . Zie 52 FR 24634.

116 De regeling betreffende 'photochemical oxidants' is injuni 1978 hemoemd tot de 'Ozone
standard' . In 1979 wordt deze regeling versoepeld (44 FR 8202). Hierover is een juridische
procedure gevolgd. De rechter heeft de versoepeling van de luchtkwaliteitseis toegestaan.
Zie 'American Petroleum Institute v. Costle', 16 ERC 1435 (DC Cir. 1981). J.E. Krier
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Aanvankelijk moesten de primaire luchtkwaliteitseisen die op grond
van de wijziging van de CAA in 1970 waren vastgesteld, uiterlijk in 1976
zijn bereikt. De wetswijziging in 1977 heeft deze verplichting opgeschort
tot 31 december 1982, voor de luchtkwaliteitseisen voor koolmonoxide en
ozon zelfs tot 31 december 1987. De nieuwe CAA van 1990 schort de
tijdstippen waarop de NAAQS moeten zijn bereikt, opnieuw op. De hoofdre-
gel van de nieuwe CAA luidt, dat een 'primary NAAQS' zo spoedig
mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf jaar nadat een overtreding van
de luchtkwaliteitseis in een gebied wordt ontdekt, moet zijn bereikt.!"
'Secondary standards' zijn alleen ten aanzien van zwevende deeltjes en van
zwaveldioxide vastgesteld."?

Het EPA mag bij het vaststellen van de NAAQS geen rekening houden
met de economische of technische haalbaarheid van de luchtkwaliteitseisen.
Er mag alleen op de gewenste luchtkwaliteit voor de volksgezondheid en
het milieu worden gelet. In de uitspraak 'Lead industries association v.
EPA'120 is beslist, dat alleen indien uitdrukkelijk in de wet staat aangege-
yen, dat bij het vaststellen van normen rekening moet worden gehouden
met de factoren technische en economische haalbaarheid, aan het EPA deze
bevoegdheid toekomt. Ben dergelijke aanwijzing staat bijvoorbeeld in §7411
CAA, waar regels worden gesteld voor nieuwe bronnen (zie §4.2.3).

De CAA kent dus in ieder geval een effectgerichte aanpak van de
luchtverontreiniging: voor de toelaatbaarheid van luchtverontreiniging geldt
als limiet de door het EPA vastgestelde luchtkwaliteitseis. De economische
oftechnische mogelijkheden aanwezig bij de bronnen teneinde beheersings-
maatregelen te nemen, mogen bij het vaststellen van de luchtkwaliteitseisen
niet worden overwogen.

en R.B. Stewart, a.w. 1982, p. 70.
117 De luchtkwaliteitseisen voor lood zijn vastgesteld in 1979: 44 FR 10128. Op grond van een

rechterlijke uitspraak:werd het EPA verplicht om ten aanzien van deze vervuilende stof de
NAAQS op te stellen: zie 'NRDC v. Train', 545 F.2d 320 (2d Cir. 1976).
Er is ook een NAAQS voor koolwaterstoffen geweest. Deze is echter weer ingetrokken.
F.R. Anderson e.a., a.w. 1990, p. 252.

118 Zie CAA 1990 sec. 102 (p. 15 van de wetseditie).
119 R.W. Hahn en G.L. Hester, Where did all the markets go? Working paper 1987-3, School

of urban and public affairs, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, p. 10.
120 647 F.2d 1130 (DC Cir. 1980) cert. denied, 101 S. Ct. 621, 1981.
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4.2.2.3 Luchikwaliteitsgebieden

De staten zijn primair verantwoordelijk voor de implementatie van de
luchtkwaliteitseisen. Voor de implementatie van de NAAQS is het land
door het EPA in regio's verdeeld, de zogenaamde 'Air Quality Control
Regions' (AQCR). In elk AQCR wordt voor iedere vervuilende stof
nagegaan, of de betreffende luchtkwaliteitseis wordt gerealiseerd. Naar
aanleiding van het bereikte resultaat krijgt de betreffende regio een kwalifi-
catie.

Een eerste kwalificatie wordt gemaakt op grond van het criterium of
er al dan niet een luchtkwaliteitseis wordt gerealiseerd. Een regio waar
een NAAQS niet wordt bereikt krijgt de kwalificatie 'nonattainment area'.
Een 'attainment area' is een gebied dat wel voldoet aan een NAAQS.

De 'attainment areas' worden weer nader in klasses onderverdeeld. Deze
onderverdeling is door de wetswijziging van 1977 opgenomen in de CAA,
hetgeen een voortzetting betekende van het reeds gevoerde beleid door het
EPA. Het EPA had reeds op 5 december 1974 regels gesteld ter voorkoming
van verslechtering van de luchtkwaliteit in schone gebieden.!" Het
probleem deed zich voor, dat voor de gebieden die een betere luchtkwaliteit
hadden dan werd aangegeven in de NAAQS, een opvulling van de norm
dreigde plaats te vinden. De NAAQS werden immers uniform vastgesteld,
en enige differentiatie naar gebieden kwam aanvankelijk niet voor.

Door een rechterlijke uitspraak werd het EPA verplicht om de
luchtkwaliteit van gebieden die beter was dan op grond van de NAAQS
werd vereist, zodanig te beschermen dat deze niet zou verslechteren.
Aanvankelijk stond het EPA op het standpunt dat zij in deze geen
regelgevende bevoegdheden bezat. De Sierra Club bestreed deze opvatting
bij de rechter teneinde het EPA te verplichten de regels die noodzakelijk
zijn voor de juridische bescherming van de schone luchtkwaliteit vast te
stellen, en derhalve een opvulling van de gestelde luchtkwaliteitseis te
voorkomen. Uiteindelijk is door het Supreme Court bevestigd, dat het EPA
niet alleen de bevoegdheid, maar ook de plicht bezit om regels te stellen
met het doel de verslechtering van schone gebieden tegen te gaan.l22

De wetswijziging van 1977 introduceerde vervolgens de 'Prevention
of Significant Deterioration' (PSD) ter bescherming van gebieden met een

121 30 FR 42510.
122 Zie 'Sierra Club v. Ruckelshaus', 344 F. Supp. 253 (D.D.C. 1972) bevestigd door het

Supreme Court, 412 U.S. 541 (1973).
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goede Iuchtkwaliteit.F' Er worden drie categorieen van gebieden met
een goede luchtkwaIiteit onderscheiden. Voor elke klasse zijn specifieke
regels van toepassing. Het doel van het PSD-stelsel is het tegengaan van
een verslechtering van de luchtkwaliteit, ook al zou dit er niet toe leiden
dat een NAAQS wordt overschreden. Er is overigens alleen voor zwaveldi-
oxide en voor zwevende deeltjes een PSD-kwaIificatie gemaakt.

De van toepassing zijnde regulering hangt af van de kwaIificatie die een
regio bezit. Voor PSD-regio's gelden andere regels dan voor 'nonattainment'
regio's. Doordat de kwaIificatie per stof wordt gemaakt, kan een gebied
verschillende kwalificaties bezitten. 124Zo kan er een 'nonattainment' status
zijn voor 1000, terwijl er een PSD-kwaIificatie is voor zwaveldioxide.

4.2.2.4 'State implementationplan'

Door de vaststelling van de luchtkwaliteitseisen (NAAQS) wordt een plafond
gesteld aan de toelaatbare luchtverontreiniging per stof. De staten dienen
door middel van een 'State ImplementationPlan' (SIP) aan te geven door
welke maatregelen de vereiste luchtkwaIiteit in elk AQCR wordt bereikt
en op welke wijze deze luchtkwaIiteit za1 worden gehandhaafd.F'

Nadat een NAAQS is vastgesteld, dienen de staten binnen negen
maanden een SIP ter goedkeuring aan (de directeur van) het EPA voor te
leggen. Het EPA moet vervolgens binnen een tijdsbestek van vier maanden
het plan beoordelen. Indien een staat geen plan ter goedkeuring voorlegt,
of indien het plan niet adequaat wordt bevonden door het EPA, moet het
EPA regels stellen ter aanvulling of vervanging van het plan. 126 Afwijking
van een vastgesteld SIP is mogelijk mits hiervoor goedkeuring door het
EPA wordt gegeven.

De verlening van goedkeuring door het EPA aan een SIP heeft tot
gevolg, dat de verplichtingen daarin neergelegd afdwingbaar zijn, zowel
door de staat, de federale overheid als ook door burgers door middel van
een 'citizen suit'. 127

Voor het opstellen van een SIP zal een staat dienen na te gaan, welke
hoeveelheid van een vervuilende stof wordt uitgestoten, hoeveel emissie-

123 Clean Air Act, subchapter I, part C, §7470 etc.
124 R.W. Findley, D.A. Farber, a.w. 1988, p. 91.
125 §741OCAA.
126 §7410(c)(I) CAA.
127 Zie over de 'citizen suit': §4.4.3, en over de samenloop van de uitoefening van federale

en de statelijke handhavingsbevoegdheden §4.3.4.

164



De toepassing van de vergunningenmarkt in de VS

reductie dientengevolge wenselijk is, en op welke manier de verplichting
tot reductie van de uitstoot, en de daarmee samenhangende financiele last,
verdeeld zal worden. Het is de staten ingevolge §7416 CAA toegestaan
om een SIP vast te stellen, dat stringentere voorschriften bevat dan op grond
van de NAAQS noodzakelijk zou zijn. Daarentegen mogen minder stringente
voorschriften niet door de staat worden opgelegd.

In §7410 CAA is bepaald, waaraan een SIP moet voldoen voor het
verkrijgen van goedkeuring door het EPA. Onder meer is vereist dat:

een SIP zo snel als mogelijk is moet voorzien in de realisering van een
luchtkwaliteitseis. Ten aanzien van een primaire luchtkwaliteitseis dient
het SIP te voorzien in een nakoming die in ieder geval niet later dan
drie jaar na goedkeuring van het plan zal geschieden (de CAA 1990
kent een andere limiet, te weten vijf jaar);
het SIP moet voorzien in maatregelen om de betreffende luchtkwaliteit
te bereiken. Daarbij kan worden gedacht aan verkeersmaatregelen en
maatregelen betreffende directe bronnen van luchtverontreiniging. In
dit verband geldt als voorwaarde dat er een programma moet zijn voor
de regulering van de wijziging, oprichting en het in werking zijn van
stationaire bronnen. In ieder geval moeten vergunningenstelsels worden
opgenomen ter implementatie van de bijzondere stelsels die in de vol-
gende paragrafen worden genoemd. Daarbij moet ook een vergunningen-
ste1sel voor de regulering van elke 'major emitting facility' worden
opgenomen;
het SIP moet voorzien in verplichtingen voor eigenaren of de bestuurder
van een stationaire bron om maatregelen te nemen teneinde de emissies
te meten en de gegevens te rapporteren. Dergelijke verslagen dienen
openbaar te zijn, en de staten moeten de vers1agen gebruiken voor
controle van de activiteiten van de bron.

Samengevat geldt, dat een SIP een beschrijving van de luchtkwaliteit in
elk AQCR dient te bevatten, een inventarisatie van de emissies van de
betreffende vervuilende stof, en een opsomming van maatregelen (waaronder
vergunningenstelsels en handhavingsmaatregelen) teneinde de vereiste
luchtkwaliteit te bereiken.P"

128 J.G. Arbuckle e.a., a.w. 1989, p. 266. Zieook G.L. Brady en B.T. Bower, Effectiveness
of the U.S. regulatory approach to air quality management: stationary sources, in: P.B.
Downing en K. Hanf (ed.), International comparisons in implementing pollution laws, Boston-
Dordrecht 1983.
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Doorgaans zijn op grond van een SIP twee vergunningen vereist voor
het oprichten en inwerking houden van grote bronnen, namelijk een 'permit
to construct' en een 'permit to operate' .129 De bij vergunningverlening
op te leggen verplichtingen kunnen emissie-limieten, maar ook techno-
logische voorschriften bevatten. In veel gevallen worden de laatste
opgelegd.P? In een SIP staan talloze verschillende maatregelen opgesomd.
Sommigen hebben betrekking op een bedrijf, terwijl anderen uniform van
toepassing zijn op meer bedrijven. Het complex van maatregelen in een
SIP wordt niet altijd goed gestructureerd, hetgeen het plan ontoegankelijk
maakt.!"

De staten bezitten in principe een vrij grote beleidsvrijheid terzake van de
inrichting van het SIP en daarmede terzake van het stellen van de
emissiebeperkingen. Zo is in 'Train v. Natural Resources Defense
Council'F" beslist dat:

'( ... ) the CAA leaves the choice of emission limitations for existing
sources to the states so long as the combination of measures selected
will achieve compliance with the NAAQS.'.

Het vaststellen van een adequaat SIP levert voor staten vaak problemen
op. Veel staten zijn dan ook niet geslaagd in het opstellen van een SIP dat
goedgekeurd kon worden door het EPA. Dit werd aanvankelijk met name
veroorzaakt door het korte tijdsbestek dat aan de staten ter beschikking stond
om een SIP te ontwerpen. De totstandgekomen SIP's zijn lang niet altijd
goed overwogen op uitvoerbaarheid of haalbaarheid. 133 In de jaren 1976-
1977 bleek dan ook, dat vele van de in 1971-1972 vastgestelde SIP's niet
hadden geleid tot nakorning van de luchtkwaliteitseis. Dit had een verbod
op nieuwvestiging of uitbreiding van 'major sources' die de betreffende
stoff en uitstoten, tot gevolg.P' Hiema zal blijken, dat deze maatregel
een belangrijke impuls is geweest voor de mogelijkheid om vervuilingsrech-
ten te verplaatsen.!"

129 ZieJ.L. Moore, e.a., a.w. 1989, p. 87. Zie ookG.L. Brady en B.T. Bower, a.w. 1983,
p.35.

130 ZieR. W. Hahn, Innovative approaches for revising the Clean Air Act, in: Natural Resources
Journal, vol. 28, 1988, p. 172.

131 A.W. Eckert, Operating permits: the new program, in: EPA Journal, JafFe 1991, p. 38
e.v,

132 421 US 60 (1975).
133 Zie R.A. Liroff, a.w. 1980, p. 5.
134 Zie §7410(a)(2)(I), §7502 en 7503.
135 Zie hiervoor onder meer §4.2.2.5.
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In 1977 werd aan de staten de verplichting opgelegd om de SIP's te
herzien voor die gebieden waar de NAAQS nog niet werden bereikt. Zeven
jaar nadat deze verplichting voor de staten van kracht werd bleken verschil-
lende staten de herziening nog niet te hebben voltooid. 136

4.2.2.5 Speciale vereisten voor 'nonattainment areas'

Zoals hiervoor reeds is aangegeven, werd in de loop van de jaren zeventig
duidelijk dat de in 1971-1972 gestelde NAAQS niet binnen de gestelde
termijn werden bereikt. De wetswijziging in 1977 betreft onder andere
nieuwe regels die dit gebrek beogen op te lossen. Gebieden waarvoor werd
vastgesteld dat de NAAQS werden overschreden, werden voortaan tot de
'nonattainment area's' gerekend. Deze gebieden dienden ingevolge de
nieuwe wet aan extra verplichtingen te voldoen.

Voor de 'nonattainment area's' dienden de staten nieuwe SIP's op te
stellen. Een SIP voor een 'nonattainment area' moet bepaalde extra
elementen bezitten ten opzichte van een gewoon SIP zoals geregeld in §741O
CAA. Deze extra vereisten luiden':":

AIle bestaande grote stationaire bronnen in een 'nonattainment area'
moeten de 'Reasonable Available Control Technology' (RACT) toepassen
(§7502(b)(3) CAA).138 RACT houdt in de technologie die zowel
economisch als technisch gezien redelijkerwijs van de vervuiler kan
worden geeist. Het RACT-vereiste wordt in principe per geval vast-
gesteld door de staten. Het EPA stelt echter zogenaamde 'Control
Technology Guidelines' vast die als richtlijn voor de staten gelden bij
de vaststelling van de RACT-vereisten. De staten kunnen slechts
gemotiveerd van deze richtlijnen afwijken;
Ben vergunningenstelsel voor nieuwe grote bronnen ofvoor aanmerkelij-
ke wijzigingen van een bestaande bron. Deze bronnen, en wijzigingen
(uitbreidingen) hiervan, dienen aan speciale voorwaarden te voldoen
voor de verkrijging van een vergunning. Deze voorwaarden luiden!":
* Door de nieuwe bronnen (of een aanmerkelijke wijziging van een

bestaande bron) moet aan het LAER-vereiste worden voldaan.

136 E. Rehbinder, R. Sprenger, The emissions trading policy in the United States of America:
an evaluation of its advantages and disadvantages and analysis of its applicability in the
Federal Republic of Ge171UJny,Mfinchen 1984, p. 12.

137 Zie subchapter I, Part D, §7501 etc. van de eAA 1977.
138 Zo ook in de nieuwe eAA: A. Pytte, a.w. 1990, p. 3935, eerste kolom,
139 §7503 eAA.
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LAER staat voor: <LowestAchievable Emission Rate' (§7503(3)
CAA). De wettekst definieert LAER als volgr'":
'(A) the most stringent emission limitation which is contained in

the implementation plan of any State for such class or
category of source, unless the owner or operator of the
proposed source demonstrates that such limitations are not
achievable, or

(B) the most stringent emission limitation which is achieved in
practice by such class or category of source, whichever is
more stringent.'.

Het LAER-vereiste wordt door de staten van geval tot geval bij
elke vergunningverlening vastgesteld;

* De totale emissie in het betreffende AQCR, dit is de emissie van
de bestaande bronnen vermeerderd met die van de nieuwe bron,
moet na vestiging van de nieuwe bron voldoende minder zijn om
een redelijke vooruitgang van de luchtkwaliteit te verzekeren. De
nieuwe bron zal dus een bepaalde hoeveelheid emissie-reductie bij
de bestaande bronnen moeten bewerkstelligen om de emissie die
er door haar toedoen bijkomt, te kunnen compenseren. Dit kunnen
ook bronnen zijn die aan een ander bedrijf toebehoren! Ingeval van
een wijziging van een bestaande bron, waarbij door de wijziging
een emissietoename ontstaat, kan de reductie ook bij de bestaande
bron zelf worden aangebracht. De emissie-reductie die door de
nieuwe exploitant wordt gebruikt ter compensatie van zijn emissie
moet 'legally binding' zijn. Dit wil zeggen dat de emissie-reductie
door de overheid moet kunnen worden afgedwongen;

* Degene die de bron gaat exploiteren moet aantonen dat alle andere
door hem gedreven inrichtingen niet in strijd zijn met de bepalingen
van de CAA.

Het vereiste, dat de uitstoot die zal ontstaan door een nieuwe bron of door
wijziging van een bestaande bron gecompenseerd dient te worden door een
vermindering van de uitstoot van bestaande bronnen, is een van de
elementen van 'emissions trading', te weten de 'offset' mogelijkheid.!"

140 §7501(3) CAA.
141 Deze mogelijkheid blij ft onder de nieuwe CAA bestaan; A. Pytte, Q. w. 1990, p. 3935, eerste

kolom, Zie verder §5.
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4.2.2.6 Speciale vereisten voor 'PSD-areas ,142

Ingevolge de CAA 1977 dienen staten speciale programma's op te stellen
voor gebieden, waar geen overschrijding van de NAAQS plaatsvindt.
Hiermee dient de bescherming van de aanwezige goede luchtkwaliteit te
worden gewaarborgd. De staten zijn verplicht in deze 'PSD-programma's'
onder andere te voorzien in een vergunningenstelsel voor nieuwe bron-
nen.!" Het PSD-vergunningenstelsel voor nieuwe bronnen vormt een
onderdeel van een SIP.

Degene die een inrichting wil oprichten, moet aantonen dat geen
luchtkwaliteitseis zal worden overschreden. Tevens dient in de betreffende
inrichting de 'Best Available Control Technology' (BACT) te worden
toegepast. Dit betreft de technologie die gemeten naar economische
omstandigheden technisch gezien haalbaar is. Aanvankelijk heeft het EPA
aangegeven, hoe de BACT -normen dienden te luiden. Eind jaren tachtig
wordt voor een andere benadering gekozen, waarbij een zwaardere last
wordt gelegd bij het bedrijf. Bij deze benadering moet het bedrijf aantonen,
waarom het niet de meest vergaande reductiemogelijkheid kan toepassen.
Als uitgangspunt voor de toepasselijke vereisten wordt het LAER -criteriurn
genomen, tenzij het bedrijf kan aantonen waarom deze niet van toepassing
zou moeten zijn op grond van economische of milieuhygienische omstandig-
heden. Deze invulling van het BACT-vereiste is omstreden.l" Het is
vooralsnog de vraag, of het EPA wel bevoegd is om op deze wijze het
BACT -criterium in te vullen.

4.2.2.7 De nieuwe CM met betrekJdng tot het stelsel gericht op het
behalen van een bepaalde luchtkwaliteit

In de CAA 1990 worden de tijdstippen uitgesteld waarop de primaire
luchtkwaliteitseisen moeten zijn behaald. Dit gaat gepaard met strenge
nieuwe vereisten voor gebieden waar de betreffende luchtkwaliteitseisen
nog niet zijn bereikt. Deze nieuwe vereisten worden gedifferentieerd naar
de soort stof. De nieuwe CAA maakt hiermee de regulering nog complexer.
Bijvoorbeeld voor ozon zijn vijf verschillende kwalificaties voor gebieden

142 Part C: Prevention of Significant Deterioration of air quality, subpart I, Clean Air. §7470
etc. van de CAA.

143 § 7475 CAA.
144 Zie M.L. Wilson, L.M. Martin en D.M. Friedland, A critical review of the Environmental

Protection Agency's Standards for 'Best Available Control Technology' under the Clean
Air Act, in: Environmental Law Reporter, 1990 p. 10067 e.v.
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mogelijk, te weten: 'marginal, moderate, serious, severe and extreme'.
Voor elke kwalificatie gelden andere vereisten, bijvoorbeeld terzake van
de 'offset' mogelijkheid voor nieuwe bronnen.!"

§741Ovande CAA 1977, waarinde regels voordeSIP zijn neergelegd,
wordt door de nieuwe CAA gewijzigd. Van belang is dat wordt bepaald:
'Each such plan shall-
(A) include enforceable emission limitations and other control measures,
means or techniques (including economic incentives such as fees,
marketable permits, and auctions of emission rights), as well as
schedules and timetables for compliance, as may be necessary or
appropriate to meet the applicable requirements of this Act;'.

Hiermee wordt een wettelijke basis gegeven aan de bevoegdheid van de
staten om voor het bereiken van de luchtkwaliteitseisen marktconforme
instrumenten, zoals de hefting en de vergunningerunarkt, te gebruiken. Ook
in het nieuwe artikell72, waarin de voorwaarden worden neergelegd voor
een SIP voor een 'nonattainment area' , wordt gewezen op de mogelijkheid
om de hefting, verhandelbare vergunningen of een veiling van vergunningen
als instrumentte gebruiken. De RACT-, LAER-, en 'offset' verplichtingen
blijven bestaan. De regeling van de 'offset' kent overigens weI enkele
wijzigingen (zie §5.3.3.3).

4.2.3 Het stelselgericht op nieuwe bronnen van luchtverontreiniging

Ret Congres heeft in de CAA bepaald, dat van nieuwe bronnen stringentere
maatregelen ter beperking van de emissie van vervuilende stoffen mogen
worden gevergd dan van bestaande bronnen. Nieuwe bronnen moeten
immers nog worden opgericht, waardoor meteen de vereiste maatregelen
kunnen worden genomen. Voor een bestaande bron zou het aanbrengen
van nieuwe maatregelen problematischer zijn.
In §7411 CAA wordt het stelsel geregeld dat geldt voor nieuwe,

stationaire bronnen. De federale overheid heeft een belangrijke normstellen-
de taak op grond van dit stelsel. Aan het EPA wordt de bevoegdheid
toegekend om algemene regels te stellen ten aanzien van categorieen nieuwe
bronnen. Deze 'New Source Performance Standards' (NSPS) zijn in de
gehele VS van toepassing, zonder onderscheid naar regionale verschillen.
De NSPS hebben betrekking op stoffen waarvan redelijkerwijs mag worden
verwacht dat zij de volksgezondheid of het welzijn schaden.

145 Zie ook §5.
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Bij de vaststelling van de NSPS dient het EPA een economisch-technisch
criterium in acht te nemen. In §740l(a)(l)(C) CAA staat dat:

'( ... ) a standard of performance shall reflect the degree of emission
limitation and the percentage reduction achievable through the best
technological system of continuous emission reduction which (taking
into consideraton the cost of achieving such emission reduction, any
non-air quality health and environment impact and energy requirements)
the Administrator determines has been adequately demonstrated.'

De NSPS zijn van toepassing in zowel 'attainment' als in 'nonattainment'
gebieden. Een nieuwe grote bron, gevestigd in een 'nonattainment area',
dient dus de toepasselijke NSPS-voorschriften, en de voorschriften op grond
van het 'nonattainment' stelsel na te komen, zoals de LAER-verplichting
en de 'offset'-verplichting.

In §7411(e) CAA staat een verbod om in strijd met een van toepassing
zijnde NSPS te handelen. In principe berust de uitvoering van een NSPS
bij de federale overheid. Echter, §7411(c)(I) CAA biedt aan staten de
mogelijkheid om aan de directeur van het EPA ter goedkeuring een plan
voor te leggen, waarin wordt aangegeven op welke wijze de NSPS zullen
worden geimplernenteerd en gehandhaafd door de betreffende staat. Indien
de directeur het plan geschikt acht, kan hij bevoegdheden voor de
implementatie en de handhaving delegeren aan de staten.

Door middel van de NSPS kunnen emissie-voorschriften of proces-
voorschriften worden opgelegd aan nieuwe bronnen. In §7411(h)(I) wordt
prioriteit gegeven aan emissie-voorschriften. Indien het echter technisch
niet mogelijk is om een 'standard of performance' voor te schrijven, dan
kan een 'design or equipment standard' worden voorgeschreven.

In §741O(a)(4) staat, dat in een SIP een vergunningenstelsel betreffende
de bronnen die onder de werkingssfeer van het NSPS-stelsel vallen, moet
worden opgenomen. Onder dit vergunningenstelsel moet worden beoordeeld,
of de bron zich (op een bepaalde plaats) mag vestigen. Het doel is om een
vestiging te verbieden indien dit in strijd zou komen met het verwezenlijken
of het behoud van een NAAQS. Het betreffende bedrijf moet gegevens
verschaffen aan de staat teneinde deze afweging te kunnen maken.

De voorschriften, die in een NSPS aan een nieuwe bron worden
opgelegd, gelden uniform voor alle bronnen van eenzelfde categorie.

Paragraaf7411(h)(3) CAA brengt enige flexibiliteit aan: een vervuiler
mag aan de directeur van het EPA een altematieve rnanier van emissiereduc-
tie voorleggen, die leidt tot dezelfde hoeveelheid emissiereductie als wordt
opgelegd door een NSPS. Indien de directeur van mening is dat de
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alternatieve emissie-reductie geschikt is, wordt aan de vervuiler toegestaan
op deze wijze aan zijn verplichting tegemoet te komen. Ook op grond van
§7411(j) CAA kan een ontheffing van een NSPS-voorschrift door de
directeur van het EPA worden verleend aan een nieuwe bron.

De NSPS hebben tot doel om het gebruik van geavanceerde
technologieen te bevorderen. De NSPS-verplichtingen schijnen echter zo
kostbaar te zijn dat nieuwe investeringen hierdoor kunnen worden
ontmoedigd, waardoor oude, luchtverontreinigende bedrijven in stand
blijven. Dit is een veelvuldig geuit kritiekpunt op het NSPS-stelsel. 146

De CAA 1990 brengt evenwel geen fundamentele wijzigingen aan in het
NSPS-stelsel.

4.2.4 Het stelsel voor gevaarlijke stoffen

De CAA voorziet in een speciaal stelsel voor de regulering van luchtveront-
reinigende activiteiten met stoffen die bijzonder gevaarlijk zijn voor de
volksgezondheid. Deze stoffen zijn gevaarlijker voor de volksgezondheid
dan de stoff en die via het stelsel van de NAAQS worden gereguleerd.

De directeur van het EPA heeft de bevoegdheid om 'National Emission
Standards for Hazardous Air Pollutants' (NESHAP) op te stellen. Deze
algemene voorschriften zijn uniform van toepassing in de VS. Net aIs bij
de NSPS wordt de regulering gekenmerkt door het centrale karakter en
het ontbreken van differentiatie naar regio's.

In de NESHAP worden voorschriften gesteld met betrekking tot de
uitstoot van bepaalde stoffen. Er zijn bijvoorbeeld voor asbest, kwik,
benzeen, en viny1chloride dergelijke algemene regels vastgesteld. Het
criterium voor de norms telling is dat de voorschriften worden opgesteld
'with an ample margin of safety to protect the public health' . De wet schrijft
niet voor, dat het EPA bij de vaststelling van de normen rekening moet
houden met technische of economische omstandigheden.

Het is verboden een bron te wijzigen of op te rich ten met het gevolg
dat een emissie-voorschrift gesteld in een NESHAP wordt overschreden.

Net als bij het NSPS-stelsel is het mogelijk dat de directeur van het
EPA bepaalde bevoegdheden met betrekking tot implementatie en handha-
ving delegeert naar een staat indien deze een adequaat plan tot uitvoering
van de NESHAP heeft ingediend bij het EPA.

In de CAA wordt, net aIs bij het NSPS-stelsel, terzake van de norms tel-
ling voor gevaarlijke stoffen een voorkeur gelegd bij emissievoorschriften.

146 Zie bijvoorbeeld het Economic Report of the President, februari 1990, p. 193.
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In §7412(e)(I) CAA wordt de mogelijkheid opengesteld om in plaats van
een emissie-limiet een procesvoorschrift te stellen, indien het geven van
een emissie-norm niet mogelijk is.

In de nieuwe CAA van 1990 is het stelsel voor gevaarlijke stoffen geheel
herschreven. In de nieuwe wet komt een lijst voor van 189 stoffen die als
giftig worden beschouwd. Het EPA dient categorieen van bronnen die
gevaarlijke stoffen uitstoten door middel van een lijst aan te wijzen.
Vervolgens moeten voor deze bronnen 'technology-based emission stand-
ards' worden vastgesteld. Daarbij moet worden uitgegaan van de 'Maximum
Available Control Technology' (MACT).

4.3 Handhaving

4.3.1 Inleiding

De milieuwetgeving in de VS is sectoraal opgezet. Er is dan ook geen
uniforme regeling met betrekking tot de handhaving van de milieuwetgeving.
De sectorale milieuwetten, zoals de CAA, geven aan het EPA handhavings-
bevoegdheden. Voor wat betreft strafrechtelijke bepalingen zijn ook de
algemene, niet speciaal op het milieurecht gerichte strafbepalingen van
belang, bijvoorbeeld die betrekking hebben op het geven van valse verklarin-
gen. Net als bij de normstelling ligt ook bij de controle op de naleving van
milieurechtelijke verplichtingen en het opleggen van sancties, het zwaarte-
punt bij de federale overheid, te weten het EPA.

In deze paragraaf wordt ingegaan op enkele handhavingsmogelijkheden
voor het bestuur om nakoming van wettelijke verplichtingen voortvloeiende
uit de CAA afte dwingen. De 'citizen suit', de mogelijkheid voor burgers
om de naleving van milieunormen af te dwingen bij de rechter, komt aan
de orde in §4.4, waarin de rechtsbescherming wordt behandeld.

Net a1s bij de normstelling, kunnen ook op het gebied van de handhaving
aan de staten belangrijke bevoegdheden worden gedelegeerd door het EPA.
Op de verhouding van de bevoegdheden tussen de staten en het EPA wordt
in een slotparagraaf (§4.3.4) kort ingegaan.

4.3.2 Controle

In de VS is in toenemende mate gebruik gemaakt van de verplichting voor
bedrijven om zichzelf te controleren, en om gegevens te rapporteren aan
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de overheid. Deze wijze van controle komt ook voor terzake van verplichtin-
gen op grond van de CAA. Bedrijven kunnen worden verplicht tot het
installeren van controle-apparatuur om emissies te kunnen meten, het
bijhouden van bepaalde gegevens en het verschaffen van bepaalde inform a-
tie. Daarnaast heeft het EPA nog bevoegdheden tot het controleren van
de gedragingen van de bedrijven, zoals het recht op binnentreding, het recht
tot het meten van emissies en het recht op toegang tot gegevens.!"

Op grond van de nieuwe CAA zijn de staten verplicht in hun SIP te
regelen dat alle stationaire bronnen hun uitstoot dienen te meten en
daaromtrent te rapporteren. Deze rapporten, die aan het publiek beschikbaar
moeten worden gesteld, vormen de basis voor controle-activiteiten door
de statelijke bestuursorganen.r"

4.3.3 Repressieve handhavingsinstrumenten op basis van de eM

De mogelijkbeden tot het afdwingen van de naleving van verplichtingen
van stationaire bronnen zijn geregeld in §7413 CAA. Indien door een
stationaire bron in strijd met een norm wordt gehandeld, dan dient door
het EPA een 'notice of violation', een kennisgeving dat een norm wordt
overtreden, te worden gestuurd naar de overtreder en naar de staat waar
de overtreding plaats vindt (§7413(a) CAA). De 'notice of violation' is
vooral bedoeld om de staat in de gelegenheid te stellen een handhavingsactie
te ondernemen.!" Indien dertig dagen na verzending van de 'notice of
violation' nog steeds een overtreding van de norm plaatsvindt en indien
door de staat geen of onvoldoende actie is ondemomen, dan kunnen door
het EPA verdere stappen worden genomen. Daarbij kan zij ofwel een
'administrative order' uitvaardigen, ofwel een 'civil action' starten.
In geval van overtreding van een NSPS of een NESHAP is een 'notice of
violation' niet vereist en mag door het EPA meteen worden overgegaan
toe een 'administrative order' of een 'civil action' .150

De 'administrative order' en de 'civil action' worden hieronder kort
toegelicht. Voorts komen enkele andere handhavingsinstrumenten aan de
orde.

147 Zie voor bepalingen inzake registratie, inspecties e.d. §7414 CAA.
148 CAA 1990, sec. llO. De Administrator kan hieromtrent regels stellen.
149 J.G. Arbuckle e.a., a.w. 1989, p. 286.
150 Zie §7413(a)(3) CAA. Zie voor een andere uitzondering ook §7413(a)(2) CAA.
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'Administrative order'
Dit is een bevel van overheidswege aan een overtreder om de van toepassing
zijnde norm na te komen. Er kan in worden aangegeven welke maatregelen
de overtreder daartoe dient te nemen. In §7413(a) CAA wordt een aantal
voorschriften gesteld waaraan een bevel moet voldoen. Zo dient bijvoorbeeld
de overtreding nauwkeurig te zijn omschreven, en dient een termijn te
worden aangegeven waarbinnen nakoming wordt verwacht, waarbij de ernst
van de overtreding en de pogingen om aan de norm te voldoen in over-
weging dienen te worden genomen.

Ben 'administrative order' is geen sanctie, maar een formele herinnering
aan de overtreder door het bestuur van het feit dat hij in strijd met bepaalde
verplichtingen handelt. Indien een bedrijf in strijd blijft handelen met een
'administrative order', dient het overheidsorgaan om het bevel te effectueren
een rechterlijke procedure te starten. In deze procedure kan dan een
(rechterlijk) bevel of een boete worden gevorderd.

'Civil action'
Op grond van §7413(b) CAA heeft het EPA de bevoegdheid om een rechter-
lijk verbod van de overtreding en/of een boete van 25.000 dollar per dag
per overtreding te vorderen. Ten aanzien van welke overtredingen een 'civil
action' kan worden ingesteld staat in §7413(b). Zo kan een 'civil action'
worden ingesteld indien niet wordt voldaan aan een 'administrative order'
ex §7413(a) CAA. Terzake van grote bronnen is het EPA verplicht een
'civil action' te starten, terzake van andere bronnen heeft het beslissings-
vrijheid om deze actie al dan niet te starten.

De 'civil money penalty', de geldboete die door de rechter aan de
overtreder kan worden opgelegd op grond van een 'civil action' van het
EPA, is een zeer belangrijk handhavingsinstrument geworden. De rechter
dient bij de bepaling van de hoogte van de geldboete onder meer in
overweging te nemen de grootte van het bedrijf, de economische gevolgen
voor het bedrijf, en de ernst van de overtreding.

'Delayed compliance order'
Indien een vervuiler redelijkerwijs om technische of economische redenen
niet in staat is tot naleving van zijn verplichtingen, dan kan hem door de
staat ofwel door het EPA uitstel van nakoming worden verleend. Deze
'delayed compliance order' is geregeld in §7413(d) CAA. Met dit instrument
kan enige flexibiliteit worden aangebracht in de normstelling. Het uitstel
kan voor ten hoogste drie jaar worden gegeven. Het tijdstip van de
nakoming kan later zijn dan het tijdstip waarop de NAAQS bereikt dienen
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te zijn (§7413(d)(l)(D) CAA). De nakoming dient echter weI zo snel als
mogelijk te worden verricht. In §7413(d)(7) CAA wordt bepaald, dat een
bron waarvoor een 'd.c.o.' is verleend, het beste systeem voor het bewerk-
stelligen van de vereiste emissiereductie dient toe te passen. Voor het
verlenen van uitstel van nakoming door een staat voor een grote stationaire
bron dient de goedkeuring van het EPA te worden verkregen
(§7413(D)(D)(2) CAA).

'Noncompliance penalty'
Naast bovenstaande handhavingsinstrumenten heeft het EPA op grond van
§7420 CAA ook nog de mogelijkheid tot het opleggen van de zogenaamde
'noncompliance penalty'. Het EPA (of eventueel bij delegatie het bestuur
van de staat) heeft de bevoegdheid aan bedrijven die in overtreding zijn
een boete op te leggen die zo berekend wordt, dat het economische voordeel
van de overtreding wegvalt. Voor de vordering van de 'noncompliance
penalty' dient de Administrator een 'civil action' ex §7413(b) CAA te star-
ten. Er schijnt tot nu toe een beperkt gebruik van de 'noncompliance
penalty' te zijn gemaakt. De reden daarvoor is onder meer de goede werking
van de 'civil money penalty'.

'Listing'
Door middel van het 'listing' wordt door het EPA getracht economisch
nadeel toe te brengen aan overtreders van CAA-verplichtingen. 'Listing'
houdt in dat overtreders van milieunormen op een 'zwarte lijst' worden
geplaatst. 151 In geval van veroordeling voor strafbare feiten vindt automa-
tisch een plaatsing op de lijst plaats ex §7606(a) CAA. In andere gevallen
van niet-naleving kan het EPA overgaan tot plaatsing op de lijst. Staten
en burgers kunnen een voorstel tot plaatsing doen. Indien een bedrijf op
de lijst is geplaatst, komt het niet in aanmerking voor federale subsidies,
contracten, leningen etc. De lijst wordt in het 'Federal Register' gepubli-
ceerd, hetgeen een negatieve publiciteit voor op de lijst geplaatste bedrijven
ten gevolge heeft.

Door toepassing van de 'noncompliance penalty' en de mogelijkheid
tot 'listing' wordt regeloverschrijding financieel onaantrekkelijk gemaakt.
Van 'listing' schijnt in tegenstelling tot de 'noncompliance penalty'
veelvuldig te worden gebruikgemaakt.

151 Niet alleen de 'Clean Air Act', maar ook de 'Clean Water Act' kent dit handhavingsinstru-
ment, Zie B. Metz, in: Handhaving; sept/okt 1988, p. 19.
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In §7413(c) CAA staan enkele strafrechtelijke bepalingen voor bepaalde
'knowing violations of law'. Zowel een geldboete als gevangenisstraf is
mogelijk voor de schending van wettelijke bepalingen. De CAA 1990 breidt
de strafrechtelijke sancties uit. In de nieuwe CAA wordt ook de mogelijk-
heid van een administratieve boete geregeld (sec. 701 CAA 1990).

4.3.4 Slot

Het is een algemeen kenmerk van het Amerikaans milieurecht dat handha-
vingsbevoegdheden kunnen worden gedelegeerd door het EPA naar de
staten. Het betreft echter een voorwaardelijke delegatie: het EPA behoudt
de handhavingsbevoegdheden voor het geval dat de staat de handhavingstaak
gebrekkig vervult. De federale overheid kan in veel gevallen statelijke
handhavingsbesluiten, zoals die inzake een gewijzigde termijn voor
nakoming, te niet doen.I"

Het optreden van de federale overheid nadat er door een staat al handha-
vingsbeslissingen (waaronder ook het besluit tot niet optreden) zijn genomen,
wordt met 'overfiling ' aangeduid. Deze mogelijkheid van 'overfiling' kan
tot juridische en praktische problemen leiden.F' Een voordeel is dat het
federale bestuursorgaan op deze wijze de mogelijkheid heeft tot bewaking
van de normen gericht op het bereiken van de luchtkwaliteitseisen. De
gebrekkige handhaving op statelijk niveau kan op federaal niveau worden
gecorrigeerd. Aan de andere kant kan het leiden tot rechtsonzekerheden
bij de bedrijven, gezien het feit dat een besluit van een statelijke overheid
nog ongedaan kan worden gemaakt door het EPA. Dit kan ertoe leiden
dat de bedrijven niet alleen op de statelijke overheden willen vertrouwen,
maar oak zekerheid willen hebben op federaal niveau.P'

152 Zie ook F.R. Anderson e.a., a.w. 1990, p. 318.
153 S.D. Cook, State/Federal enforcement of the Clean Air Act and other Federal Pollution

Laws: Federal overfiling on State enforcement proceedings, comment in: Brigham Young
University Law Review, 1987, p. 1085 e.v.

154 Zie H.H. Humphrey ill en L.C. Paddock, The federal and state roles in environmental
enforcement: a proposal for amore effective and more efficient relationship, in: TheHarvard
Environmental Law Review, vol. 14, 1990, met name p. 13-14.
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4.4 Rechtsbescherming

4.4.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op twee rechtsbeschermingsmoge-
lijkheden. In de eerste plaats komt het Judicial review' aan de orde, waaraan
zoweI de direct als ook de derde-belanghebbenden bij een besluit van een
bestuursorgaan rechtsbeschermingsmogelijkhedenkunnen ontlenen. In§2.3.4
is reeds ingegaan op de controle door de rechterlijke macht op bestuursbe-
sluiten. Hier wordt slechts ingegaan op enkele bijzondere bepalingen van
de CAA. In de tweede plaats wordt de speciale administratieve rechtsbe-
schermingsmogelijkheid voor derde-belanghebbenden, de 'citizen suit'
behandeld.

4.4.2 'Judicial review'

De CAA geeft in §7607 een aantal bepalingen inzake de totstandkoming
van besluiten van het EPA en de toetsing daarvan door de rechter. Daarbij
worden enkeIe bepalingen van de APA uitgezonderd. Hierdoor wordt de
procedure op grond van de CAA verkort in vergelijking met die van de
APA.155 Onder meer is bepaald in §7607(b)(1) aan welke rechterlijke
instantie bepaalde besluiten ter toetsing moeten worden voorgelegd. In
hetzelfde artikel staan bepalingen terzake van de termijnen voor beroep,
de bekendmaking van voorgenomen besluiten, de mogelijkheid om daartegen
bezwaar in te dienen, het houden van een hoorzitting, de motivering van
besluiten, en de toetsingsgronden van de rechter.

4.4.3 'Citizen suit'

In diverse sectorale milieuwetten van de VS wordt aan burgers de mogelijk-
heid geboden om schending van een verplichting voortvloeiende uit een
milieuwet aan te vechten bij de rechter door middel van een 'citizen suit'.
Het betreft hier niet een actie om eigen geleden schade te verhalen op de
veroorzaker, maar de mogeIijkheid voor een ieder om naleving van de
milieurechtelijke verplichting af te dwingen. Tevens kan door middel van
een 'citizen suit' een bestuursorgaan worden aangesproken op zijn wettelijke
verantwoordelijkheden. Door middel van een 'citizen suit' kan doorgaans
een rechterlijk bevel dan wei een geldboete worden geeist. De geldboetes

155 ZieF.R. Andersone.a., a.w. 1990,p.17l.
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dienen te worden betaald aan de federale overheid.!" Daarbij dienen
rechtsbijstandkosten van de burgers geheel of gedeeltelijk te worden
vergoed.!?

De 'citizen suit' is een instrument ter bevordering van de naleving van
de milieurechtelijke verplichtingen. Ret Congres beoogt met de mogelijkheid
van 'citizen suits' dat niet alleen de overheid, maar ook burgers een rol
spelen in het kader van de handhaving van de verplichtingen die uit de
milieuwetten voortvloeien.l" Tevens is de 'citizen suit' een rechtsbe-
schermingsmogelijkheid voor derde-belanghebbenden, Door middel van
een 'citizen suit' hebben zij immers de mogelijkheid om een overtreding
van een milieurechtelijke verplichting aan te vechten.

Ook de CAA kent een speciale regeling met betrekking tot 'citizen suits',
namelijk in §7604 CAA. Op grond van §7604(a)(I) CAA kan een ieder
de naleving van emissienormen, die opge1egd zijn op grond van de CAA,
afdwingen. Tevens kan de nakoming van een 'administrative order' gegeven
door het EPA of door een staat worden afgedwongen. Pas bij de wijziging
in 1990 is in de CAA de mogelijkheid om een boete te eisen opgenomen
(sec. 707).

Ook de overheid kan door middel van een 'citizen suit' worden
aangesproken. Op grond van §7604(a)(2) CAA kan een ieder een actie
instellen tegen de directeur van het EPA ter vordering van de nakoming
van een non-discretionaire plicht. Ben resultaat van een dergelijke actie
was het feit dat het EPA verplicht werd de gebieden met een schone
luchtkwaliteit te beschermen.P? hetgeen geleid heeft tot het PSD-stelsel.

Ret feit, dat burgers op grond van §7414 CAA een ruime toegang
hebben tot gegevens die in het kader van de controle aan de overheid bekend
zijn, kan het gebruikmaken van de 'citizen suit' ondersteunen. Aanvankelijk
is even wel weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het instellen
van een 'citizen suit'. In de periode 1978-1982 zijn in het kader van de

156 Insommige gevallen is een boete betaald am een milieu-organisatieof am een milieu-project.
Zie The Council on Environmental Quality, Twentieth annual report, 1990, p. 209 e.v.

157 Normaliter bestaat er geen aanspraak op vergoeding van de rechtsbijstandskosten. Zie J.G.
Arbuckle, e.a., a.w. 1989 p. 50-51.

158 J.L. Austin, The rise of citizen-suit enforcement in environmental law: reconciling private
and public attorneys general, in: Northwestern University Law Review, vol. 81, 1987, p.
260.

159 'Sierra Club v. Ruckelshaus', 344 F. Supp. 253 (D.D.C), (D.C. Cir. 1972),412 U.S. 541
(1973).
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CAA slechts 31 acties ingesteld. 160 In de jaren zeventig werden niet zozeer
individuele bedrijven op een overtreding aangesproken, maar werd de
'citizen suit' vooral gebruikt om een bestuursorgaan op zijn verantwoorde-
lijkheid te wijzen.!" Vanaf 1983 is het gebruik van 'citizen suits' bedui-
dend toegenomen. Een van de oorzaken is dat de milieu-organisaties hun
aandacht hebben verschoven van de totstandkoming van nieuwe regels naar
de handhaving van reeds bestaande regels.

4.5 Slot

In deze afsluitende paragraaf worden de kenmerken van de regulering van
stationaire bronnen samengevat. Daarbij staat de wijze van normstelling
centraal.

De normstelling vindt vooral plaats op federaal niveau. Het EPA dient voor
bepaalde stoffen luchtkwaliteitseisen uit te vaardigen, die door de staten
dienen te worden geimplementeerd. Voorts kan het EPA regels stellen ten
aanzien van nieuwe bronnen en ten aanzien van bronnen die gevaarlijke
stoffen uitstoten. De CAA kent een gecombineerde brongerichte en
effectgerichte benadering, waarbij de luchtkwaliteitseisen een begrenzing
vormen van de brongerichte benadering.

Kenmerkend is de indeling in verschillende stelsels. Op een bedrijf
kunnen verplichtingen uit verschillende stelsels rusten. De toegankelijkheid
en eenvoud van de wet worden hierdoor niet bevorderd.

Een ander kenmerk van de CAA is het onderscheid in de aanpak van
bestaande en nieuwe bronnen. Nieuwe bronnen worden onderworpen aan
stringentere eisen dan bestaande bronnen.

De staten hebben tot taak de NAAQS te implementeren. Zij dienen bij de
opstelling van een SIP en bij het opleggen van verplichtingen aan bronnen
rekening te houden met de technologische en/of financiele haalbaarheid
van de voorschriften. De criteria hiervoor zijn:
- een nieuwe grote bron in een PSD-gebied dient de 'Best Available
Control Technology' (BACT) toe te passen;
een bestaande grote bron in een 'nonattainment' gebied dient de
'Reasonable Available Control Technology' (RACT) toe te passen.

160 Dit is een tendens die voor het gehele milieurecht geldt. Zie J.L. Austin, a.w. 1987, p.
221 e.v.

161 Zie The Council on Environmental Quality, a.w. 1990, p. 209 e. v.
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een nieuwe bron in een 'nonattainment gebied' dient de 'Lowest
Achievable Emission Rate' (LAER) toe te passen.

Bij het vaststellen van voorschriften in het kader van het NSPS-stelsel dient
rekening te worden gehouden met de technologie waarvan is aangetoond
dat die het beste is, rekening houdend met financiele aspecten, energie en
de invloed op het milieu. Dit criterium wordt aangeduid met het 'NSPS-
criterium'. RACT is het minst, LAER is het meest strenge criterium. Het
LAER- en NSPS-criterium gelden beide voor nieuwe bronnen. De in de
SIP opgenomen vergunningenstelsels vormen het instrumentarium om de
technologische voorschriften aan de bronnen op te leggen. Ten aanzien van
stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, dient het EPA bij het vaststel-
len van de normen geen rekening te houden met economische c.q. technische
factoren. De voorschriften (NESHAP) dienen immers de volksgezondheid
vergaand te beschermen.

Het vaststellen van de technologische normen is geen gemakkelijke taak
gebleken. In principe is het de overheid die bepaalt wat de inhoud van het
betreffende technologische criterium is. Dit vergt een grote deskundigheid
van het overheidsorgaan. De technologische normen worden per geval
geconcretiseerd, ook om de nieuwe ontwikkelingen steeds mee te kunnen
nemen. 162 De nieuwe benadering die nu wordt gekozen voor de vaststelling
van het BACT-criterium, legt een grotere last bij de gereguleerde voor de
bepaling van de inhoud van de technologische standaard (zie §4.2.2.6).
Het is echter niet zeker, of dit een geoorloofde benadering is.

Ook op andere manieren is door het bestuur gezocht naar een minder
inspanning vergende vaststelling van de technologische criteria. Zo ontstond
er bij de staten de neiging, om het LAER-criterium gelijk te stellen aan
het NSPS-criterium.l63 Verder zijn er door het EPA richtlijnen terzake
van de invulling van de technologische criteria uitgevaardigd.

In het algemeen bestaat er betreffende de normstelling door EPA en de
staten een voorkeur voor het opleggen van doelvoorschriften.!" Middel-
voorschriften worden gebruikt als het moeilijk is om een doelvoorschrift
vast te stellen.

162 Zie G.L. Brady, A step forward? An economic approach in air quality management, in:
Environmental policy and law, 1983, vol. 10, p. 3 e.v., met name p. 8.

163 F.R. Anderson e.a., a.w. 1990, p. 268 (met bronvermelding).
164 Volgens Gerald A. Emison, Directeur van het 'Office of Air Quality Planning and Standards'

van het EPA (schriftelijke bevestiging in bezit schrijfster).
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Op grond van het SIP-stelsel kunnen door een staat zowel doel- als
middelvoorschriften worden opgelegd.P' Zoals hiervoor is aangegeven,
dienen de staten bij het opleggen van voorschriften in het kader van het
SIP-stelsel de technische en/of economische criteria in acht te nemen.
LAER, BACT en RACT worden meestentijds opgelegd in de vorm van
doelvoorschriften, namelijk emissienormen.r" In de praktijk schijnen
de bedrijven gewoonlijk de technologie toe te passen die ten grondslag ligt
aan de vaststelling van de emissienorm.

Van belang om te vermelden is het feit, dat in de CAA 1990 een hoofdstuk
is opgenomen betreffende vergunningen.l'" Hiermee wordt beoogd om
alle verplichtingen met betrekking tot luehtverontreinigende activiteiten
van een bedrijf neer te leggen in een vergunning met een werkingsduur
van - maximaal- vijf jaar. Dit vergunningenstelsel bestrijkt onder meer
het SIP-stelsel, het NSPS-stelsel en het (nieuwe) 'acid rain program'.
De directeur van het EPA is verplicht om binnen twaalf maanden na de
inwerkingtreding van de wet een regeling uit te vaardigen met minimumver-
eisten voor statelijke of locale vergunningenstelseIs. 168 In ieder geval moet
een hefting worden geheven van rninstens 25 dollar per ton emissie van
een vervuilende stof, om de kosten ter uitvoering van de vergunningenstel-
sels te dekken. 169 Bij de verlening van een vergunning moeten de toepasse-
lijke bepalingen van een SIP worden geincorporeerd. Verder moet geregeld
worden, dat een vergunning niet zal worden verleend indien door de direc-
teur van het EPA hiertegen tijdig bezwaar wordt gemaakt. Andere mini-
mumvereisten betreffen de procedure van vergunningverlening, in het kader
waarvan voldoende ruimte moet zijn voor de partieipatie van derden, en
waarop volgend zowel voor de aanvrager als voor derden een beroep op
de reehter mogelijk moet zijn. Verder moet de verplichting worden
opgenomen, dat door een vergunninghouder jaarlijks wordt gerapporteerd
of het bedrijf nog in overeenstemming met de vergunningvoorwaarden
handelt (art. 503(b)(2) CAA 1990).

165 Vergelijk J.E. Krier en R.B. Stewart, a.w. 1978, p. 366.
166 R.W. Hahn en G.L. Hester, Where did all the markets go?, 1987, p. 13, noot 3; zie ook

T.H. Tietenberg, Economic instruments for environmental regulation, in: Oxford Review
of Economic Policy, vol. 6, nr. 1, p. 18; G.L. Brady, a.w. 1983, p. 10.

167 Zie de editie '1990 Clean Air Act' van de West Publishing co, vanaf p. 237.
168 Zie voor meer informatie het door het EPA gepubliceerde voorstel voor deze regeling: 56

FR 21712e. v., 10mei 1991. Erworden 4 'public hearings' georganiseerd overdeze regeling.
169 Van deze heffing wordt een regulerend effect verwacht: 56 FR 21714, eerste kolom.
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Met het nieuwe vergunningenstelsel wordt onder meer beoogd de regulering
toegankelijker te maken voor belanghebbenden. Het EPA merkt op dat de
volgende tekortkomingen van de CAA zullen worden opgeheven:

'Currently, a source's obligations under the Act, ranging from emission
limits to monitoring, record keeping, and reporting requirements, are
in many cases scattered among numerous provisions of the SIP or
Federal regulations. In addition, regulations are often written to cover
broad source categories and therefor, it may be unclear which, and how,
general regulations apply to a source' .170

Zoals reeds is aangegeven in §2.6, wordt in de Amerikaanse literatuur
betreffende 'regulatory reform' kritiek uitgeoefend op de 'command and
control' regulering ZOalSdie voorkomt in het kader van de CAA. Ret
gegeven dat deze vorm van regulering inefficient is voor de vervuilers vormt
daarbij het belangrijkste argument. De normstellende overheidsorganen
kunnen nooit voldoende inzicht hebben in de verschillende situaties van
de bedrijven. Voor een efficiente verdeling van de milieumaatregelen door
middel van gedragsnormen is deze kennis evenwel vereist.'?' Verder
betreft de kritiek ook nog het feit, dat de traditionele vorm van regulering
geen automatische prikkel geeft aan vervuilers om meer te reduceren dan
zij wettelijk zijn verplicht. 172 Het bedrijfsleven is er niet bij gebaat om
kennis inzake schonere produktietechnieken aan de overheid over te dragen.
Om bedrijfseconomische redenen zuIlen stringente invullingen van de criteria
door bedrijven waar mogelijk worden aangevochten.!" Voorts wordt het
belemmerend voor de economische groei geacht dat nieuwe bronnen met
onevenredig meer lasten worden bezwaard dan bestaande bronnen.'?"
Door deze kritiek op de klassieke wijze van norms telling hebben

marktconforme reguleringsvormen aandacht gekregen. In de volgende
paragraaf (§5) zal worden aangegeven, hoe de verplaatsbaarheid van
vervuilingsrechten in de vorm van 'emissions trading' is ontwikkeld binnen
de klassieke 'command and control'. Daarna worden in de §§6, 7, en 8
vergunningenmarkten beschreven, die meer zelfstandig (dus los van het
stelsel dat is gericht op het bereiken van een bepaalde luchtkwaliteit) kunnen
worden beschouwd.

170 56 FR 21713, derde kolom.
171 D.J. Dudek en J. Palmisano, a.w. 1988, p. 220.
172 B.A. Ackerman, R.B. Stewart, a.w. 1985, p. 1336.
173 R.A. Liroff, a.w. 1980, p. 8.
174 E. Bardach en R.A. Kagan, Social regulation, strategies/or reform, 1982, p. 363; R.W.

Crandall, a.w. 1984, p. 212.

183



Hoofdstuk N

5 'Emissions trading'

5.1 Inleiding

Met het begrip 'emissions trading' worden afzonderlijke mogelijkheden
tot het verplaatsen van vervuilingsrechten aangeduid. Deze mogelijkheden
nnen worden benut door stationaire bronnen van luchtvervuiling, die onder
e werkingssfeer van de CAA vallen. Het 'emissions trading' omvat de
olgende verplaatsingsvarianten: de 'offset', het 'netting', de 'bubble' en
et 'banking'. In de Nederlandse rechtseconomische literatuur wordt het
'emissions trading' als een goed alternatief beschouwd voor de bestaande
regulering van milieubelastend gedrag.!"

Het 'emissions trading' vindt plaats binnen het complexe en traditionele
stelsel van regulering, zoals dat in de vorige paragraaf (§4) is uiteengezet.
De regulering door middel van het 'emissions trading' is net als de
traditionele regulering gericht op het bereiken van een bepaalde milieu-
kwaliteit door de milieubelastende activiteiten van bedrijven te begrenzen.
De manier waarop het gedrag van bedrijven wordt gereguleerd, is verschil-
lend. Door 'emissions trading' toe te staan wordt beoogd meer beslissings-
vrijheid omtrent de maatregelen die genomen moeten worden om een
bepaalde luchtkwaliteit te bereiken, over te laten aan de vervuilers. Door
de verplaatsbaarheid van de vervuilingsrechten zouden minder kosten ont-
staan voor de gereguleerden en zou de naleving van de wettelijke verplich-
tingen eerder totstandkomen.!"

De introductie van het 'emissions trading' is niet zonder slag of stoot
gegaan."" Ben belangrijke reden hiervoor is gelegen in een menings-
verschil omtrent het uitgangspunt dat ten grondslag dient te liggen aan het
milieubeleid. Enerzijds waren er voorstanders van het bestrijden van alle
luchtverontreiniging. Volgens deze benadering is het financieel bevoordelen
van milieuvriendelijk gedrag verwerpelijk. Aan de andere kant waren er
voorstanders van het accepteren van een bepaalde milieubelasting in de
maatschappij. Zij achtten het inzetten van de meest efficiente methoden
nodig. Vele twistpunten omtrent de introductie van het 'emissions trading'
zijn volgens Liroff op deze ideologische tegenstelling terug te voeren. Maar
ook het bestaan van onduidelijkheden over de wijze van vormgeving van

175 A. Nentjes, Van wie is bet milieu?, in: Ars Aequi, 1990, p. 711-712.
17651 FR 43830 (4-12-1986), eerste kolomonderaan.
177 R.A. Liroff, a.w. 1986.
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de vergunningenmarkt is een reden geweest voor de trage en stapsgewijze
ontwikkeling van het 'emissions trading'. Daarbij ging het met name om
de vraag, hoe een evenwicht kan worden gevonden tussen enerzijds het
begrenzen van het milieubelastend gedrag van bedrijven, en anderzijds het
geven van flexibiliteit om aan de overheidsvoorschriften te voldoen.F"

In deze paragraaf wordt uiteengezet wat de inhoud is van het 'emissions
trading', en wat de resultaten van toepassing hiervan zijn. Allereerst wordt
ingegaan op de ontwikkeling van de afzonderlijke elementen van het
'emissions trading' (§5.2). Hierbij komt de samenhang met de bestaande
regulering aan bod. Daarna wordt een door het EPA in 1986 uitgevaardigde
beleidsverklaring over het 'emissions trading' behandeld (§5.3). In §5.3.3
wordt aandacht besteed aan de voorwaarden waaronder bij het 'emissions
trading' van vervuilingsrechten gebruik kan worden gemaakt. Daarbij wordt
ingegaan op de wijze waarop de verplaatsbare vervuilingsrechten worden
verdeeld, onder welke voorwaarden zij kunnen worden verplaatst en onder
welke voorwaarden een temporele verplaatsing kan plaatsvinden. Vervolgens
worden de resultaten van de toepassing van het 'emissions trading' uiteenge-
zet (§5.4). In §5.5 vindt een afronding plaats, waarin naar aanleiding van
het 'emissions trading' enkele conclusies worden getrokk:en omtrent de
toepassingsmogelijkheid van de vergunningenmarkt.

5.2 De ontwikkeling van het 'emissions trading'

5.2.1 Inleiding

In §4 is uiteengezet dat de regulering van stationaire bronnen van
luchtverontreiniging is ingedeeld in stelsels. In het stelsel gericht op het
behalen van een bepaalde luchtkwaliteit komen vormen van interne (binnen
een bedrijf) en e.xterne(tussen twee of meer bedrijven) verplaatsing van
vervuilingsrechten voor. Dit vindt plaats zowel in het PSD-stelsel als in
het het 'nonattainment' stelsel. In het kader van het NSPS-stelsel komt weI
een vorm van verplaatsing van vervuilingsrechten voor, maar dan alleen
intern. In het NESHAP-stelsel is de verplaatsing van vervuilingsrechten
uitgesloten.'??

De mogelijkheden tot het verplaatsen van vervuilingsrechten zijn ontwik-
keld binnen de discretionaire bevoegdheden van het EPA. Slechts een

178 R.A. Liroff, a.w. 1986, p. xvi.
179 De CAA 1990 brengt hier verandering in.
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element, te weten de 'offset', is geregeld in de CAA door de wetswijziging
van 1977. Dit is reeds kort beschreven in §4.2.2.5. De andere elementen
van het 'emissions trading', te weten 'netting', 'bubble' en 'banking', zijn
niet geregeld bij federale wet.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling en de inhoud van
het 'netting', de 'bubble', de 'offset' en het 'banking'. In §5.2.2 wordt
allereerst de betekenis van het 'bronbegrip' aan de orde gesteld. Daarna
komt in §5.2.3 een uitspraak van het Supreme Court aan bod, waarin een
ruim bronbegrip voor het NSPS-stelsel niet aanvaardbaar werd geacht. Ver-
volgens komen achtereenvolgens het 'netting' (§5.2.4), de 'bubble' (§5.2.5),
de 'offset' (§5.2.6) en de toepassing van 'netting' voor nieuwe bronnen
in 'nonattainment' gebieden aan de orde (§5.2.7). In §5.2.8 wordt kort
aandacht besteed aan 'banking'. Het geheel wordt afgesloten in §5.2.9.
Daar zal worden aangegeven in hoeverre het 'emissions trading' als een
vergunningenmarkt kan worden gekwalificeerd.

5.2.2 Het bronbegrip

Voor de ontwikkeling van de 'bubble' en het 'netting' heeft de definiering
van hetgeen als het aanknopingspunt voor regulering moet worden
beschouwd, te weten de bron van milieubelasting, een rol gespeeld.
De CAA geeft geen sluitende definitie van het begrip 'stationary source'.
Met de enige algemene definitie van het begrip 'source' wordt beoogt aan
te geven, welke bron als 'major' moet worden gekwalificeerd.P" Alleen
in de bepalingen die betrekking hebben op de 'New Source Performance
Standards' staat een inhoudelijke definitie van het begrip. Daar wordt onder
een stationaire bron verstaan:

'The term "stationary source" means any building, structure, facility,
or installation which emits or may emit any air pollutant. ' .181

Onder de CAA wordt elke bron van luchtverontreiniging afzonderlijk
gereguleerd.P' Tot welke gevolgen dit leidt blijkt uit het volgende
voorbeeld:

180 §7602G) CAA.
181 §7411(a)(3) CAA.
182 J.L. Landau, Economic dream or environmental nightmare? The legality of the 'bubble

concept' in air and water pollution control, in: Environmental affairs, vol. 8, p. 740-781,
1980, p. 742: 'Traditionally, pollution has been controlled by a government agency telling
a firm how much it can and cannot pollute, chimney by chimney, pipe by pipe. '.
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'a petroleum refinery may entail a combination of point sources
including 8.000 valves (... ), 2400 flanges, 450 pumps, 50 process drains
and 3 flares, all of which may be subject to individual point source
abatement requirements. ' . 183

Aan de bedrijven zou meer beslissingsvrijheid worden overgelaten, indien
de norms telling niet gericht zou zijn op elk uitstootpunt afzonderlijk, maar
op de totale uitstoot die door een bedrijf wordt verricht. Ret EPA heeft
dan ook getracht in regelingen ter implementatie van de eAA het bronbegrip
ruimer te definieren. In verschillende rechtszaken is de vraag aan de orde
geweest, of het EPA hiertoe bevoegd is.

Een ruim bronbegrip betekent niet, dat daarmee een vergunningenmarkt
wordt geintroduceerd. Ret heeft wel een belangrijke flexibilisering van de
regulering tot gevolg, namelijk de mogelijkheid om interne verplaatsingen
te verrichten. Dit is mogelijk van invloed op de behoefte aan externe
verplaatsingen. De interne verplaatsingsmogelijkheden die door een ruimere
definiering van het bronbegrip ontstaan, kunnen hier niet buiten beschouwing
worden gelaten, omdat zij integraal deel uitmaken van het 'emissions
trading'. In de volgende paragrafen wordt derhalve zowel op interne als
externe verplaatsingsmogelijkehden ingegaan.

5.2.3 De mogelijkheid tot verplaatsen in het NSPS-stelsel

In 1975 stelt het EPA een algemene regeling ex §7411 eAA op voor de
'nonferrous smelting industry', waarin zij een ruime definitie opneemt
terzake van het bronbegrip. 184 Ret EPA herdefinieert het in de vorige
paragraaf geciteerde bronbegrip van §7411(a)(3) als volgt:

'" Stationary source" means any building, structure, facility or installation
which emits or may emit any air pollutant and which contains anyone
or combination of the following:
(1) Affected facilities;
(2) Existing facilities;
(3) Facilities of the type for which no standards have been promulgated
in this part.'.

De definitie in §7411 (a)(3) wordt uitgebreid doordat ook een combinatie
van 'facilities' tot het bronbegrip gaat behoren. Dit heeft tot gevolg dat
indien binnen een inrichting een emissie-toename plaats vindt door een

183 G.L. Brady, A step forward? An economic approach in air quality management, in:
Environmental Policy and Law, vol. 10, 1983, p. 3-11, m.n. p. 4.

184 40 FR 58416, met name p. 59418, 1975.
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wijziging, deze niet behoeft te voldoen aan de NSPS mits de emissietoename
wordt gecompenseerd door een emissiereductie op een andere plaats blnnen
de inrichting. In dit geval is er dan sprake van een interne verplaatsing
van een vervuilingsrecht.

Het ruime bronbegrip werd beperkt tot uitbreidingen van bestaande
uitstootpunten. Het EPA aehtte het onwenselijk dat nieuwe uitstootpunten
zouden zijn uitgezonderd van NSPS-verplichtingen.l85

De betreffende NSPS-regeling werd zowel door het bedrijfsleven (ASARCO,
metaalfabriek) als ook door een milieu-organisatie (Sierra Club) aangevoch-
ten. De industrie was van mening dat de toepassing van het ruime
bronbegrip zou moeten worden uitgebreid naar nieuwe uitstootpunten binnen
bestaande inrichtingen. De milieu-organisatie voerde aan dat de wettekst
van de CAA, met name §7411, zich verzet tegen de ruimere definitie.
Tevens stelde zij dat het gebruik van een ruime brondefinitie niet in overeen-
stemming zou zijn met de doelstelling van de CAA, in het bijzonder de
doelstelling van het stelsel inzake NSPS.

De reehter acht de door het EPA uitgevaardigde NSPS om diverse
redenen niet rechtmatig.P" In de eerste plaats mist het EPA de bevoegd-
heid om af te wijken van de wettelijke definitie van het begrip 'source'
in §7411(a)(3). Voorts wordt de toepassing van het ruime bronbegrip niet
in overeenstemming met de doelstelling van het NSPS-stelsel bevonden.
Een derde reden voor de vernietiging van de NSPS wordt gevormd door
het feit dat het EPA een ineonsequente regeling heeft vervaardigd door de
ruime definitie enkel op bestaande broooen van toepassing te verklaren.

Landau wijst op een overweging in de uitspraak die tot consequenties
kan leiden tegengesteld aan de uitkomst van de reehterlijke toetsing in de
ASARCO zaak."? In de uitspraak wordt overwogen, dat het EPA de
bevoegdheid bezit om de componenten van de definitie van het bronbegrip
te definieren. 188 Met name zou het begrip 'facility' ruimer kuooen worden
gedefinieerd. Landau stelt, dat indien aan het EPA de bevoegdheid toekomt
om de componenten van de definitie van het bronbegrip nader te definieren,
dat dan toch een ruimere definitie van het bronbegrip mogelijk moet worden
geacht.

185 R.A. Liroff, a.w. 1986, p. 109-110.
186 ASARCO, Inc. v. EPA, 578 F.2d 319 (D.C. Cu. 1978). Zie over deze uitspraak oak Ch.

Butler, New source netting in nonattainment areas under the Clean Air Act, in: Ecology
Law Quarterly, vol Ll , 1984, p. 343 e.v., m.n. p. 353.

187 J.L. Landau, a.w. 1980, p. 749.
188 ASARCO, Inc. v. EPA, p. 324 noot 17.
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Het EPA heeft ondanks bovenstaand rechterlijk oordeel toch enige
flexibiliteit in de regulering ingebouwd door middel van de 'compliance
bubble'J" Ben 'compliance bubble' houdt in, dat het EPA de van
toepassing zijnde NSPS voor een individueel geval herformuleert. De
toegestane emissies van de verschillende uitstootpunten van een bedrijf
worden dan herverdeeld. Daarbij plaatst men een denkbeeldige koepel
('bubble') over de uitstootpunten van het bedrijf.

De beslissing van het EPA tot het toestaan van de 'compliance bubble'
is volgens haar geen nieuwe uitvaardiging van een NSPS. Er zou slechts
sprake zijn van een alternatieve wijze van nakoming van reeds eerder vastge-
stelde NSPS.l90 Door een 'compliance bubble' aan te vragen, kan een
bedrijf op een alternatieve - en dus mogelijk efficientere - wijze aan
de van toepassing zijnde NSPS voldoen.

Conclusie:
Door de 'compliance bubble' wordt (in ieder geval) een interne verplaat-
singsmogelijkheid van vervuilingsrechtengecreeerd. Devervuilingsrechten
worden afgeleid van de toepasselijke NSPS.191 Exteme verplaatsingen
zijn binnen het NSPS-stelsel niet mogelijk.

5.2.4 'Netting' in het PSD-stelsel

Op grond van het stelsel inzake 'Prevention of Significant Deterioration'
dient een nieuwe of een gewijzigde grote bron ('major source') aan een
aantal vereisten te voldoen, zoals een vergunningplicht, de plicht tot
gebruikmaking van de naar redelijkheid best beschikbare technologie
(BACT) en de plicht tot het verrichten van een analyse van de effecten van
de uitstoot op de omgeving (§7475 CAA). Deze procedure wordt aangeduid
met 'New Source Review'. 192Het PSD-stelsel brengt dus zowel technische
als ookprocedurele verplichtingen voor een bedrijf, of eengrote uitbreiding
daarvan, met zich mee. In het deel van de CAA dat is gewijd aan het PSD-

189 Zie voor een aanbeveling J .A. del Calvo y Gonzalez, Markets in air: problems and prospects
of controlled trading, in: Harvard Environmental Law Review, vol. 5, p. 377-430, 1981,
p. 427. Zie voor een voorbeeld 53 FR 28946.

190 52 FR 28949-28950.
191 Volgens Barry S. Elman is de 'compliance bubble' niet bij de rechter aangevochten. Elman

is werkzaam bij het EPA als 'Senior Program Analyst' bij het Office of Policy, Planning
• and Evaluation, Regulatory Innovations Staff. Interview 14-10-1991.

192 Ook de'procedure voor nieuwe bronnen in 'nonattainment areas' wordt met dit begrip
aangeduid.
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stelsel, te weten Part C van Subchapter I, staat geen definitie van het begrip
'source'. In een regeling ter implementatie van het PSD-stelsel heeft het
EPA het bronbegrip ruim gedefinieerd'?':

'Source means any structure, building, facility, equipment, installation
or operation (or combination thereof) which is located on one or more
contiguous or adjacent properties and which is owned or operated by
the same person (or by persons under common control).'.

Met name het feit dat toegestaan wordt dat een combinatie van 'structure,
'building', 'facility' etc. onder een bron kan worden verstaan, betekent
een verruiming van het bronbegrip in vergelijking met de definitie die
gegeven wordt in §74U(a)(3) CAA terzake van het NSPS-stelsel. Tevens
wordt het begrip 'modification', wijziging, ruimer geinterpreteerd. Er is
slechts sprake van een wijziging indien er na optelling van de emissie-
reducties en emissie-toenamen van de verschillende uitstootpunten behorende
tot dezelfde bron een emissietoename ontstaat, welke van een zodanige
omvang is dat de gehele bron als 'groot' moet worden beschouwd. Door
een ruime definitie te geven aan het bronbegrip en een specifieke interpreta-
tie van hetgeen wordt verstaan onder een 'wijziging van een bron', behoeft
een bedrijf terzake van een wijziging van een uitstoo~uftrrtiet te voldoen
aan de specifieke PSD-vereisten indien er geen emissietoename resulteert
na de vestiging of verandering van het uitstootpunt. Deze mogelijkheid
wordt aangeduid met 'netting '.

De betreffende regeling van het EPA is aangevochten door zowel het
bedrijfsleven als milieu-organisaties.l" De rechter acht de definitie van
het bronbegrip in overeenstemming met de CAA. Hij oordeelt dat het EPA
de bevoegdheid bezit om de diverse componenten waaruit de brondefinitie
is samengesteld, te definieren.!" Het PSD-stelsel kent bovendien een
andere doelstelling dan het NSPS-stelsel, waardoor een ruimere definitie
van het bronbegrip eerder kan worden aanvaard.I Indien van het 'netting' gebruik wordt gemaakt, kan dit leiden tot een kleineI emissie-toename. De verplichtingen die door 'netting' ontweken kunnen
worden gelden voor bronnen die als 'major' worden aangemerkt. 'Major
sources' zij n meestal bronnen die meer dan 100 ton per jaar emitteren. Ben
nettering tot 99 ton leidt er toe, dat een bron niet aan de verplichtingen
die aan nieuwe 'major' bronnen worden gesteld, hoeft te voldoen.!" Ben

193 43FR 26383,19 juni 1978.Ditgeschieddeinnavolgingvaneerdere regelingen. Zie hierover
verder R.A. Liroff, a.w. 1986, p. 117-120.

194 'Alabama Power Co. v. Costle', 636 F.2d 323, 10 ElR 20001 (D.C. Cir. 1979).
195 J.L. Landau, a.w. 1980, p. 757-758.
196 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989 (a), p. 371.
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bedrijf dat van 'netting' gebruik maakt en dus niet het New Source Review
voor 'major sources' behoeft te doorlopen, dient wel een procedure voor
'minor sources' te doorlopen. Ditis in vergelijking met NSR een aanzienlij-
ke vermindering van vereisten, met name een reductie van meetverplichtin-
gen. 197

Het is echter zo, dat in veel gevallen nieuwe bronnen waarvoor de
'netting' mogelijkheid zou kunnen worden gebruikt, onder de werkingssfeer
van de NSPS vallen. Doordat een nieuwe bron de NSPS-vereisten in acht
moet nemen, wordt de flexibiliteit die door 'netting' mogelijk is, beperkt.
De NSPS-verplichtingen vormen dus - indien deze van toepassing zijn -
een minimum-vereiste waaraan een wijziging van een uitstootpunt dient
te voldoen.

Conclusie:
Door de 'netting' mogelijk:beid in het kader van het PSD-stelsel wordt een
interne verplaatsing van het recht op vervuiling mogelijk gemaakt.

5.2.5 De 'bubble'

Een 'bubble' is een denkbeeldige koepel over een aantal uitstootpunten.
Door hantering van een imaginaire koepel kan er een gezamenlijke
emissielimiet voor een aantal uitstootpunten worden vastgesteld. Deze
gezamenlijke emissielimiet ontstaat door een optelling van de verschillende
emissielimieten voor de afzonderlijke uitstootpunten. De emissies van de
afzonderlijke uitstootpunten kunnen dan onderling worden uitgewisseld,
waardoor de meest efficiente inzet aan beheersingsmaatrege1en kan worden
gekozen. De verplaatsingen van emissies tussen de uitstootpunten dienen
door middel van vervuilingsrechten te geschieden. De uitstootpunten kunnen
bij een 'bubble' toebehoren tot een bedrijf, maar kunnen ook aan meer
bedrijven toebehoren.

In 1979 geeft het EPA in een 'policy statement' aan, in hoeverre het aan
staten is toegestaan de 'bubble' toe te passen in het kader van het SIP-
stelsel. 198 Deze beleidsverklaring wordt uitgevaardigd in het kader van
de bevoegdheid van het EPA om SIP's te beoordelen. De beleidsverklaring
heeft betrekking op bestaande bronnen in zowel schone a1s vervuilde ge-

197 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1987, p. 47.
198 44 FR 71780 (11 december 1979). Zie voor een beschrijving ook J.A. del Calvo y Gonzalez,

a.w. 1981, p. 411 e.v.
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bieden, behalve die vervuilde gebieden waarvoor geen door het EPA
goedgekeurd SIP aanwezig is.

De 'bubble' mogelijkheid houdt in, dat het aan bedrijven wordt
toegestaan een altematieve wijze van naleving van de in het SIP geste1de
emissielimieten voor te stellen. Er vindt als het ware een herschikking van
de van toepassing zijnde SIP-normen plaats. Niet alleen emissie-verschui-
vingen binnen bedrijven, maar ook exteme emissie-compensaties worden
toegestaan.'?? De nieuwe emissielimieten die gaan gelden voor de afzon-
derlijke bronnen dienen in een nieuwe vergunning te worden neergelegd.
Hiermee wordt verzekerd dat de verplichtingen kunnen worden gehand-
haafd.200

Aanvankelijk moest elke toepassing van de 'bubble' worden opgenomen
in een SIP, hetgeen goedkeuring van het EPA behoefde. Dit resulteerde
in lange wachttijden en daarmee gepaard gaande onzekerheden voor bedrij-
ven. Het gebruik van de 'bubble' werd hierdoor ontmoedigd.?"

In 1981 keurt het EPA een statelijke 'bubble' -regeling goed voor VOS.
Hierdoor kan een afzonderlijke 'bubble' -aanvraag voortaan door de staat
zelf worden afgedaan.P"

In een in 1982 uitgevaardigde wijziging van de beleidsregeling inzake
de 'bubble', wordt door het EPA een versoepeling van de voorwaarden
voor het gebruik van de 'bubble' afgekondigd.P" In deze 'interim' -regeling
staat, dat een staat in een SIP een regeling voor de toelaatbaarheid van de
'bubble' voor bestaande bronnen kan opnemen.P' Na goedkeuring van
deze regeling door het EPA behoeven de 'bubbles' van de bedrijven niet
meer te worden opgenomen in het SIP (en hoeven ze dus ook niet meer
individueel worden goedgekeurd door het EPA), mits ze voldoen aan de
in het SIP opgenomen en door het EPA goedgekeurde statelijke regeling.
Andere versoepelingen luiden: ook in 'nonattainment' gebieden waarvoor
geen goedgekeurd SIP aanwezig is, worden 'bubbles' toegestaan, en een
'bubble' kan ook worden gebruikt voor het alsnog nakomen van verplichtin-
gen.

In de betreffende beleidsregeling staan voorts bepallngen betreffende
het gebruik van de verschillende elementen van' emissions trading' opgeno-

199 44 FR 71788.
200 Zie R.A. Liroff, a.w. 1986, p. 4.
201 J.E. Krier en R.B. Stewart, a.w. 1982, p. 92.
202 46 FR 20521 (6 april 1981), betreffende de staat New Jersey.
203 47 FR 15076 (7 april 1982).
204 Zie ook reeds 45 FR 77459.
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men. De interim-regeling zou worden opgevolgd door een definitieve
beleidsverklaring. Deze heeft vier jaar op zich laten wachten. Dit 'Emissions
Trading Policy Statement', uitgevaardigd in 1986, heeft bovendien weer
een verscherping van de voorwaarden aangebracht. Deze voorwaarden
worden uitgebreid behandeld in §5.3.

Conclusie:
Door introductie van de 'bubble' is er niet alleen een interne, maar ook
een exteme verplaatsingsmogelijkheid van vervuilingsrechten gecreeerd.

5.2.6 Het 'offset'svereiste in 'nonattainment' gebieden

Deze mogelijkheid is reeds kort beschreven in §4.2.2.5. Ten aanzien van
nieuwe grote bronnen (of een grote wijziging van bestaande bronnen) in
'nonattainment' gebieden is het vereiste van de 'offset' van toepassing. Dit I

houdt in, dat de emissie van een nieuw uitstootpunt dient te worden
gecompenseerd door een emissie-reductie bij een andere bron gelegen in
hetzelfde gebied. De emissiecompensatie kan worden verricht bij een ander
uitstootpunt behorende tot hetzelfde bedrijf als waar de nieuwe bron toe
wordt opgericht, maar kan ook worden verricht bij een ander bedrijf.

De 'offset' variant is als enige element van het 'emissions trading' geregeld
in de CAA. In §7503(1) CAA staat dat een vergunning voor een nieuwe
bron in een 'nonattainment area' mag worden afgegeven indien de
vergunningverlenende instantie constateert dat:

'(A) by the time the source is to commence operation, total allowable
emissions from existing sources in the region, from new or modified
sources which are not major emitting facilities, and from the proposed
source will be sufficiently less than total emissions from existing sources
allowed under the applicable implementation plan prior to the application
for such permit to construct or modify so as to represent (when
considered together with the plan provisions required under section 172)
reasonable further progress (... )'.

Zoals reeds in §4.2.2.5 is aangegeven, dient de nieuwe of gewijzigde bron
ook aan andere voorwaarden te voldoen, zoals het LAER-vereiste. Door
gebruik te maken van de 'netting' mogelijkheid in een 'nonattainment area' ,
kan een bedrijf evenwel de 'offset' -verplichting en de andere verplichtingen
op grond van het 'nonattainment' stelsel ontwijken (zie §5.2.7).
De 'offset' variant moet als een verplichting worden gezien voor

bedrijven die tot uitbreiding of vestiging over willen gaan. Ook in
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'attainment' -gebieden komt de offset-verplichting voor, namelijk indien
er door uitbreiding of vestiging van een bron de betreffende luchtkwa-
liteitseis zou worden overschreden.

De doelstelling van de inzet van de 'offset' is onder instandhouding
of verbetering van de luchtkwaliteit toch uitbreidingen van inrichtingen
en nieuwe vestigingen mogelijk te maken. Door het 'offset' vereiste wordt
de luchtkwaliteit niet verslechterd, en kan er zelfs in 'nonattainment'
gebieden een lichte verbetering optreden. Bovendien wordt verwacht, dat
er door de 'offset' mogelijkheid een stimulans wordt gegeven aan de
technologische innovatie, en dat er een efficientere inzet aan beheersings-
maatregelen zal geschieden.f"

Liroff heeft de ervaringen met het 'offset' -beleid weergegeven, zoals dit
in de beginfase werd gevoerd. Met name de bepaling in deze beginfase
van het te verplaatsen vervuilingsrecht kan worden bekritiseerd.

Dit kan worden geiUustreerd aan de hand van de vestiging van een
Volkswagen fabriek in de staat Pennsylvania.P? Door voor een andere
wijze van asfaltering te kiezen, kon Pennsylvania een reductie op de
uitstoot van een bepaalde stof ('photochemical oxidants') aanbrengen.
De NAAQS van deze stof werd in de betreffende staat overschreden.
Door de 'reductie' kon de nieuwe uitstoot van de Volkswagen fabriek
worden gecompenseerd, hetgeen de vestiging van het werkgelegenheid
scheppende bedrijf mogelijk maakte. Het bedrijfbehoefde dan ookgeen
financiele prestatie te leveren voor de door de staat aangebrachte nieuwe
maatregelen. Inenkele andere staten echter was de nieuwe, milieuvrien-
delijkere vorm van asfaltering al een gebruik. Hierdoor konden deze
staten niet op dezelfde wijze als in Pennsylvania een compensatie geven
voor een nieuwe uitstoot. De staat die nog niet een milieuvriendelijk
beleid had gevoerd, beyond zich hierdoor dus in een bevoorrechte
positie. Indien er een technologisch criterium, bijvoorbeeld RACT, van
toepassing zou zijn geweest op de asfaltering van wegen, dan had de
staat waarschijnlijk niet tot de emissiereductie kunnen overgaan. Na
1977 is het RACT-criterium algemeen van toepassing geworden voor

205 R.A. Liroff, Air pollution offsets: trading, selling and banking, Washington D.C., 1980,
p. 1-2. Tietenberg spreekt deze verwachting tegen. De beiemmeringen voor de vestiging
van nieuwe bronnen betekent voigens hem ook een beiemmering voor de introductie van
nieuwetechnologieen. T.H. Tietenberg, Economic instruments for environmental protection,
in: Oxford Review of Economic Policy, vol. 6, no. 1., 1990, p. 25.

206 R.A. Liroff, Q.W. 1980, p. 13.
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de nieuwe SIPs, waardoor voorgaande situatie niet meer voor kan
komen.
Bovendien bleek het zo te zijn, dat Pennsylvania toch al van plan was
om de milieuvriendelijkere vorm van asfaltering om bedrijfseconomische
redenen te introduceren. Indien de verplaatsingsmogelijkheid in de vorm
van 'offset' er dus niet zou zijn geweest, zou er per saldo een verbete-
ring van de luchtkwaliteit zijn opgetreden.?"

In de beleidsverklaring van 1986 (zie §5.3) worden er voorwaarden gesteld
aan het creeren van verplaatsbare vervuilingsrechten, waardoor een situatie
zoals hierboven is beschreven, wordt voorkomen. In §5.4 zal in het
algemeen op ervaringen met de 'offset' mogelijkheid worden ingegaan.

Conclusie:
Bij gebruikmaking van de 'offset' zijn zowel interne als externe verplaatsin-
gen van vervuilingsrechten mogelijk.

5.2.7 De toepassing van 'netting' in 'nonattainment areas'

Het EPA heeft aanvankelijk geaarzeld om terzake van nieuwe of gewijzigde
uitstootpunten in 'nonattainment' gebieden de 'netting' variant toe te staan.
In deze gebieden moeten immers stringente maatrege1en worden getroffen
om de gestelde luchtkwaliteitseis te bereiken. Niettemin werd in 1979 en
vervolgens in 1980 door het EPA aangegeven, in hoeverre 'netting' in
'nonattainment areas' toelaatbaar is.208 De tweede regeling kende meer
restricties dan de eerste regeling. De tweede regeling definieerde onder
het begrip bron zowel een groep van uitstootpunten a1s ook ren afzonderlijke
uitstootpunt.j'" Dit heeft tot gevolg dat indien een bedrijf wil uitbreiden
met een uitstootpunt, het uitstootpunt a1s een afzonderlijke bron wordt gezien
als deze een bepaalde hoeveelheid emissie overschrijdt."? Hiermee werd
ook bereikt dat indien diverse uitstootpunten van een bedrijf in emissie
toenemen, die ieder afzonderlijk te weinig zijn voor het van toepassing zijn
van de 'nonattainment' vereisten, toch op grond van de gezamenlijke uitstoot
aan de vereisten voldaan moet worden.

Onder Reagan's presidentschap wordt in 1981 door het EPA, met name
door toedoen van de daar werkzame 'regulatory reformers', een regeling

207 Ongeveer dezelfde casus betreft de uitspraak inzake 'Citizens against the refinery's effects
v. EPA', 643 F.2d 183 (4th Cir. 1981). Zie F.R. Anderson e.a., a.w. 1990, p. 262-269.

208 44 FR 3274 (16 januari 1979); 45 FR 52676 (7 augustus 1980).
209 45 FR 52697.
210 Dit wordt ook wei de 'dual definition' genoemd. Zie ook Ch, Butler, a.w. 1984, p. 357.
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uitgevaardigd waarin de dubbele definitie wordt verlaten en een ruime
definitie aan het bronbegrip in 'nonattainment' gebieden wordt gegeven.
Hiermee wordt de 'netting'-mogelijkheid verruimd.i" De regeling van
het EPA komt er op neer dat een bestaande inriehting, die versehillende
uitstootpunten omvat, een nieuw uitstootpunt mag installeren zonder aan
de voorwaarden voor de verkrijging van een vergunning voor vestiging
of uitbreiding van een 'major source' in een 'nonattainment' gebied te
voldoen, mits de verandering van de inriehting de totale emissie van de
inriehting niet verhoogt. Deze voorziening is bij de reehter aangevoehten
door een milieu-organisatie.

In eerste instantie is de regeling vernietigd. De toepassing van 'netting'
zou niet in overeenstemming zijn met de doelstelling van de CAA, in het
bijzonder dat van het 'nonattainment' stelsel dat gerieht is op de verbetering
van de luehtkwaliteit. 212 Het Supreme Court daarentegen aehtte de regeling
wel rechtmatig.i" De lagere rechter had volgens het Supreme Court de
regeling van bet EPA te vergaand getoetst. Het Supreme Court wijst er
op dat de rechter besluiten marginaal moet beoordelen, en zieh niet in moet
laten met een inhoudelijke beoordeling.!"

Het Supreme Court oordeelt in de eerste plaats dat doordat in de CAA
geen duidelijke en afdoende definitie van de term 'source' staat, het Congres
de bevoegdheid van het EPA tot het nader interpreteren van die term eerder
beoogd heeft te vergroten dan te verkleinen.?" Het Supreme Court acht
het EPA dan ook bevoegd om het bronbegrip nader te definieren.
Vervolgens overweegt het Supreme Court dat het 'agency' bij de uitoefening
van de bevoegdheid de juiste belangen heeft afgewogen en in redelijkheid
tot het aangevochten besluit heeft kunnen komen. Bij het nemen van
besluiten ter implementatie van bepalingen van de CAA terzake waarvan
aan het 'agency' min of meer impliciet een ruime bevoegdheid is overgela-
ten, dient het 'agency' dat besluit te nemen in overeenstemming met de
doelstellingen van de wet. Op grond van de statutaire doelstelling van de
CAA gaat het Supreme Court na welke belangen door het EPA dienden

211 46FR 50766,17 oktober 1981. 'The "sources" towhich the nonattainmentprovisions applied
now included only whole plants. "Modification" occurs only when pollution increases from
a source.'. Ch. Butler, a.w. 1984, p. 357.

212 'Natural Resources Defens Council v. EPA', 685 F.2d 718 DC Cir. aug. 17 1982. Zie
hierover ook Ch. Butler, a.w. 1984. Hij betoogtdat deze uitspraak door het Supreme Court
bekrachtigd had moeten worden.

213 'Chevron U.S.A. v. Natural Resources Defense Council', 467 US 837,81 LEd 2d 694,
104 S Ct 2778, beslist op 25 juni 1984.

214 Chevron U.S.A. v. NRDC, p. 702.
215 Chevron U.S.A. v. NRDC, p. 714.
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te worden afgewogen. Geconstateerd wordt dat het Congres in het bijzonder
bij de wetswijziging van de CAA in 1977 geen expliciete intentie met betrek-
king tot 'netting' heeft gehad. WeI heeft het Congres bij de bepalingen met
betrekking tot het vergunningenstelsel voor nieuwe bronnen in 'nonattain-
ment areas' een zo goed mogelijk samengaan tussen economische en
milieubeIangen getracht te bereiken.!" Het Supreme Court beslist:

'We hold that the EPA's definition of the term "source" is a permissible ~
construction of the statute which seeks to accomodate progress in
reducing air pollution with economic growth. ,217

Aldus wordt zelfs de toepassing van 'netting' voor nieuwe bronnen in
'nonattainment' gebieden mogelijk.?" Liroff geeft aan, dat de toename
aan flexibiliteitdoor 'netting' gering is. Onder meer komt dit door het feit,
dat de LAER-verplichting in de praktijk welhaast gelijk is aan de NSPS,
waaraan de nieuwe bronnen, ook al wordt van 'netting' gebruik gemaakt,
nog steeds moeten voldoen.i"

Conclusie:
Door 'netting' in 'nonattainment' gebieden mogelijk te maken, wordt
wederom een interne verplaatsingsmogelijkheid gecreeerd.

5.2.8 'Banking'

Op grond van het 'netting', de 'offset' en de 'bubble' is het toegestaan om
vervuilingsrechten tussen uitstootpunten te verplaatsen. De mogelijkheid
voor de gereguleerden om een niet benut emissierecht op een later tijdstip
aan te kunnen wenden voor de nakoming van overheidsvoorschriften leidt
tot een nog grotere flexibiliteit voor de bedrijven. Ook deze mogelijkheid
is geinstitutionaliseerd en wordt aangeduid met 'banking '. Het 'banking'
kan niet ten behoeve van het 'netting' worden aangewend, maar wei voo
de 'offset' en de 'bubble'.

Aanvankelijk stelde het EPA zich op het standpunt, dat het toestaan van
een temporele verplaatsing niet in overeenstemming met de CAA zou zijn.
Dit uitgangspunt werd bekritiseerd. Het niet aanwezig zijn van de

216 Chevron U.S.A. v. NRDC, p. 708.
217 Chevron U.S.A. v. NRDC, p. 717.
218 Overigens wordt dit element van 'emissions trading' ook wei eens aangeduid met 'bubble'.

Zie bijvoorbeeld I.A. del Calvo y Gonzalez, a.w. 1981, p. 403, e.v. Het onderscheiden
van de 'bubble' en 'netting' is juist, zie bijvoorbeeld Ch. Butler, a.w. 1984, p. 346-347.

219 R.A. Liroff, a.w. 1986, p. 132-133.
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mogelijkheid tot 'banking' zou de instandhouding van oude en uit
milieuhygienisch oogpunt niet wenselijke bronnen bevorderen.P" De
mogelijkheid tot het 'banking' is dan ook in bet kader van de 'offset' in
1979 door het EPA toegestaan.F' Op grond van deze regeling kunnen
bestaande bronnen de emissiereductie die verder gaat dan op grond van
een SIP is vereist, opslaan voor later gebruik ten behoeve van 'offset', mits
dat door het bevoegde statelijke overheidsorgaan wordt toegestaan. De
statelijke of locale overheid moet, in het geval zij 'banking' wil toestaan,
regels stellen omtrent het creeren en het gebruik van de in tijd verplaatsbare
vervuilingsrechten. Het ontbreken van 'banking' is een mogelijke belemme-
ring om voor een nieuwe bron, waarop de 'offset'-verplichting rust,
compensatie te vinden. Zonder de 'banking' -mogelijkheid moet immers
de voor de 'offset' nodige emissiereductie gelijktijdig plaatsvinden met de
emissietoename.

De in 1986 door het EPA gepubliceerde beleidsverklaring terzake van het
'emissions trading' bevat voorwaarden waaraan een staat bij de vaststelling
van een algemene regeling terzake van een formele 'bank' moet voldoen.
In §5.3.3.4 en 5.3.3.5 wordt bier nader op ingegaan.

Conclusie:
Bij het 'emissions trading' is ook een temporele verplaatsingsmogelijkheid
aanwezig in de vorm van het 'banking'.

5.2.9 Slotbeschouwing: is er bij 'emissions trading' sprake van een
vergunningenmarkt ?

Binnen de haar toegemeten beleidsvrijheid heeft het EPA getracht in het
NSPS-stelsel, het PSD-stelsel, en het 'nonattainment' -stelsel meer flexibiliteit
te scheppen door de verplaatsbaarheid van vervuilingsrechten te introduce-
ren. Dit beleid kan worden aangeduid met' emissions trading' , en het omvati de volgende elementen:
- de 'bubble ': de mogelijkheid voor bestaande bedrijven om verschillende
uitstootpunten, behorende tot een of meer bedrijven, onder een
bronbegrip te scharen, zodat de regulering van de overheid zich richt
op de gezamenlijke uitstoot van de verschillende uitstootpunten en niet
op de uitstootpunten afzonderlijk. De op de afzonderlijke uitstootpunten

220 I.A. del Calvo y Gonzalez, a.w. 1981, p. 402.
221 44 FR 3285.
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van toepassing zijnde voorschriften kunnen hierdoor worden herverdeeld,
waardoor er een efficientere inzet aan beheersingsmaatregelen kan
ontstaan;
het 'netting ': een uitbreiding van een bron hoeft aan bepaalde procedure-
Ie en technische verplichtingen niet te voldoen indien de emissietoename
bij de bestaande bron voldoende wordt gecompenseerd;
de 'offset': in een 'nonattainment' gebied wordt voor vestiging van een
nieuwe bron, en voor de uitbreiding van een bestaande bron, de
voorwaarde gesteld, dat bij een bestaande bron (van dezelfde of van
een andere inrichting) een emissiereductie moet worden bewerkstelligd
waarmee de nieuwe uitstoot kan worden gecompenseerd. De compensatie
moet tot een verbetering van de luchtkwaliteit leiden. (Ret 'offset' I
vereiste geldt ook voor PSD-gebieden als een luchtkwaliteitseis wordt I

overschreden.); I
het 'banking ':222 de mogelijkheid voor bedrijven om niet gebruikte
vervuilingsrechten 'op te slaan' teneinde deze op een later tijdstip aan J
te wenden voor intern gebruik of voor een externe verplaatsing.F'

Er kunnen aIleen verplaatsingen van vervuilingsrechten worden verricht
die betrekking hebben op dezelfde stof.

Bij het 'emissions trading' is er sprake van zowel interne als externe
verplaatsingsmogelijkheden. Alleendeexterneverplaatsingsmogelijkheden
(dat zijn verplaatsingen tussen twee of meer inrichtingen) maken het
'emissions trading' tot een vergunningenmarkt. Bij de interne verplaatsings-
mogelijkheden, zoals de 'netting' variant, zal er immers nooit een markt
in vervuilingsrechten kunnen ontstaan. Niettemin betekenen de interne
verplaatsingsmogelijkheden een belangrijke flexibilisering van de regulering
van de stationaire bronnen van luchtverontreiniging. 224 De 'netting' variant
bijvoorbeeld spaart het bedrijf immers van procedurele en materiele ver-
plichtingen die aan verandering dan weI uitbreiding van een bedrijf worden

222 Dit is een andere definiering a1s gedaan door 1.Th.A. Bressers, Milieu op de marks,
Amsterdam 1985, p. 15-16. Met name deomschrijvingvan 'netting' en 'offset' verschillen.

223 De in §5.2.3 behandelde 'compliance bubble' wordt doorgaans niet a1s een element van
het 'emissions trading' beschouwd. Deze verplaatsingsmogelijkheid blijft bier verder buiten
beschouwing.

224 Zie in deze zin ook F.R. Anderson e.a., a.w. 1990, p. 270: 'But note that netting is an
internal trade by the same source. It does not affect markets nor external trades and may
actually dampen the market for these trades if a source can accomplish the same objective
internally' .
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gesteld, zoals de 'BACT'-verplichting in PSD-gebieden en de 'LAER'-
verplichting in 'nonattainment' gebieden.

AIleen bij de 'bubble' en de 'offset' is de exteme verplaatsing van
vervuilingsrechten mogelijk. Terzake van de 'bubble' wordt dit toegestaan,
om de verplicht gestelde begrenzing van de luchtverontreinigende
handelingen efficienter te bereiken. De 'offset' variant levert voor het bedrijf
geen verlichting op van procedurele of technische verplichtingen, maar is
een voorwaarde voor een nieuwe emissie in een gebied. De nieuwe bron
moet ondanks de compensatie nog aan een technische voorwaarde voldoen,
te weten aan het LAER-vereiste, en dient ook een vergunningenprocedure
te doorlopen. Het 'banking' kan alleen bijdragen aan een markt in vervui-
lingsrechten indien de opgeslagen rechten extern kunnen worden verplaatst,
hetgeen bij de 'offset' en bij de 'bubble' mogelijk is. Geconc1udeerd kan
worden dat door de mogelijkheid van externe (geografische) verplaatsingen
van vervuilingsrechten in combinatie met het 'banking', het 'emissions
trading' als een vergunningenmarkt kan worden gekwalificeerd.

Overigens kan ook de bestudering van interne verplaatsingen bijdragen
aan inzicht in de wenselijkheid van de mogelijkheid van externe verplaatsin-
gen. Bij interne verplaatsingen doen zich vergelijkende vragen voor als
het geval is bij externe verplaatsingen, Aan de interne en externe verplaat-
sing is immers gemeenschappelijk, dat er vervuilingsrechten kunnen worden
verschoven tussen uitstootpunten. Dergelijke gemeenschappelijke vragen
luiden: Wat mag worden verplaatst? Welke regels gelden er voor een
temporele verplaatsing? Hoe worden de ingevolge van een verplaatsing
gewijzigde gedragsaltematieven gecontroleerd?

Indien een systeem van interne verplaatsingen goed zou functioneren,
dan is de stap naar het toestaan van externe verplaatsingen minder groot.
Wei doen zich dan enkele complicerende factoren voor, zoals: Binnen welke
regio mag worden verplaatst? Wie is aansprakelijk indien er een overschrij-
ding plaatsvindt van de toegestane emissie en wat is in dit verband de
onderlinge rechtsverhouding tussen de verplaatsers?
Omdat het 'emissions trading' in de bestaande klassieke regulering is
geintegreerd, vertoont zij een specifiek karakter. Het ligt aan het complex
van voorwaarden waaronder het is toegestaan om met vervuilingsrechten
te schuiven, hoe marktconform deze reguleringsvorm kan worden
aangemerkt. Hiervoor is bijvoorbeeld al aangegeven, dat de NSPS voor
nieuwe bronnen niet kunnen worden ontweken. In §5. 3.3 zal nader worden
ingegaan op de mate van flexibiliteit die door het 'emissions trading' voor
de gereguleerden ontstaat.
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5.3 Het definitieve 'Emissions Trading Policy Statement'

5.3.1 Inleiding

Reeds in 1982 is een 'Interim Emissions Trading Policy Statement'
vastgesteld.f" Daarin worden regels gesteld voor het creeren, opslaan
en het gebruik van vervuilingsrechten ten behoeve van 'emissions trading',
waarbij vooral de 'bubble' centraal staat. In 1983 komt er een aanvullende
interim-regeling, waarin regels staan voor 'bubbles' in 'nonattainment areas' ,
in het bijzonder die gebieden waarvoor nog geen SIP is vastgesteld en goed-
keuring van het EPA is ontvangen, en terzake van de mogelijkheid tot het
verplaatsen van vervuilingsrechten na bedrijfssluiting.i"

Pas in 1986 verschijnt in het Federal Register de definitieve beleids-
regeling, namelijk het 'Emissions Trading Policy Statement: General
Principles for Creation, Banking and Use of Emission Reduction Credits'
(wordt verder aangeduid met ETPS), vergezeld van een bijlage, het 'Techni-
cal Issues Document' (TID).227 Ret ETPS vervangt de originele 'bubble-
policy' van 1979228 en de 'Interim Emissions Trading Policy' van
1982.229Ret ETPS voorziet in een overzicht van het gebruik van vervui-
lingsrechten in het kader van 'emissions trading'. Als uitwisselbaar
vervuilingsrecht voor 'netting', 'offset', 'bubble' en 'banking' wordt het
'Emission Reduction Credit' genomen.

De definitieve beleidsregeling heeft lang op zich laten wachten, omdat er
meningsverschillen bestonden over de voorwaarden voor het 'emissions
trading' .230 Critici waren vooral bevreesd voor het gevaar, dat de flexibili-
teit die door 'emissions trading' wordt verschaft een zo goed mogelijke
bereiking van de luchtkwaliteitseisen verhindert. In het ETPS wordt door
het EPA onderkend, dat zonder het stellen van waarborgen het bereiken
van de doelstellingen van de CAA in gevaar kan komen door het 'emissions
trading'. Teneinde dit zo goed mogelijk te voorkomen, vindt er een aan-

225 47 FR 15076 (7 april 1982). Zie voor een uitvoerige beschrijving E. Rehbinder en R.U.
Sprenger, a.w. 1984.

226 48 FR 39580 (31 augustus 1983).
227 51 FR 43813 (4 december 1986). Zie vooreen samenvatting: A.R. Borowsky en H.M. Ellis,

Summary of the Final Federal Emissions Trading Policy Statement, in: The international
joumaI of air pollution control and hazardous waste management, vol. 37, 1987, p. 798-800.

228 44 FR 71779 (12 december 1979).
229 47 FR 15076.
230 Zie ook reeds §5.1.
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scherping plaats van enkele voorwaarden voor 'emissions trading' in
vergelijking met eerdere gepubliceerde beleidsregelingen.P! De statelijke
regelingen met betrekking tot 'emissions trading' bevatten overigens reeds
vaak minder ruime verplaatsingsmogelijkheden dan op grond van de
interimregeling mogelijk was232. In het ETPS wordt als uitgangspunt
gehanteerd, dat het 'emissions trading' qua effect op de luchtkwaliteit
minstens gelijkwaardig dient te zijn aan het reeds bestaande systeem van
de CAA. Degene die een verzoek indient tot het toepassen van de 'bubble'
dient bijvoorbeeld aan te tonen, dat de invloed van de verplaatsing op de
milieukwaliteit minstens gelijk is aan de situatie waarin de betreffende
verplaatsing niet plaats vindt.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de voorwaarden die door het ETPS
aan het 'emissions trading' worden gesteld (§5.3.3). Tevens wordt
aangegeven wat in de CAA 1990 staat omtrent 'emissions trading'. Alvorens
hiertoe over te gaan, wordt het rechtskarakter van het ETPS nader
beschouwd (§S.3.2).

5.3.2 Het rechtskarakter van het ETPS

Het ETPS is een beleidsverklaring van het EPA. 233Het is door het EPA
uitgevaardigd in het kader van de bevoegdheid tot het goedkeuren van 'State
Implementation Plans'. In §741OCAA staan de criteria opgesomd, die het
EPA in acht moet nemen bij de beoordeling van een SIP. Door middel van
de beleidsverklaring geeft het EPA een verduidelijking van zijn beleid inzake
het goedkeuren van SIP's waarin een vorm van 'emissions trading' is
opgenomen. Het ETPS betreft de criteria die het EPA in acht neemt zowel
voor een afzonderlijke verplaatsing van een vervuilingsrecht, als voor een
statelijke regeling waarin wordt voorzien in 'emissions trading'.

Ret ETPS wordt door het EPA als definitief aangemerkt. Het EPA steIt
uitdrukkelijk dat geen sprake is van een zogenaamde 'final action' in de
zin van §7607(b) CAA, en dat om deze reden dan ook geen 'judicial review'
open staat.

231 51 FR 43815, preamble, derde kolom. Zie ook 51 FR 43814, tweede kolom: 'It (ETPS,
MP) includes numerous tightenings and clarifications meant to assure the future environmental
integrity of bubbles and other trading transactions.'.

232 E. Rehbinder en R.U. Sprenger, Q.W. 1984, p. 52.
233 Zie omtrent 'General statements of policy': R.J. Pierce e.a., a.w. 1985, o.a. p. 311.
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Inhet ETPS is door het EPA duidelijk aangesloten bij het bestaande traditio-
nele stelsel. Het EPA is immers gebonden aan zijn bevoegdheden en
derhalve aan het door de eAA geregelde stelsel voor de regulering van
de luchtverontreinigende activiteiten van stationaire bronnen.

Indien de vervuilers de voorkeur geven aan het traditionele systeem
in de vorm van de 'command and control' regulering, staat het hun vrij
om op deze wijze hun verplichtingen na te komen. De toepassing van
'emissions trading' - met uitzondering van de 'offset' - geschiedt op
basis van vrijwilligheid. Bovendien stelt het EPA dat ook de staten niet
verplicht kunnen worden om varianten van 'emissions trading' te gaan ge-
bruiken. Echter, indien zij van een vorm van 'emissions trading' gebruik
wensen te maken, dan dient dit in overeenstemming te zijn met de voor-
waarden zoals het EPA die in het ETPS heeft gesteld. De staten kunnen
het gehele door het EPA geformuleerde beleid inzake 'emissions trading'
overnemen, maar zij kunnen ook slechts enkele aspecten er uit nemen.
Tevens bestaat voor de staten de mogelijkheid om het 'emissions trading'
toe te staan onder stringentere voorwaarden.

Indien in een staat geen door het EPA goedgekeurde 'emissions trading'
regeling aanwezig is, is de mogelijkheid tot het verplaatsen van vervuilings-
rechten niet uitgesloten. Dit is ook niet het geval indien een voorgenomen
verplaatsing buiten de reikwijdte van een goedgekeurde statelijke regeling
valt. In een dergelijke situatie dient de verplaatsing te worden beschouwd
als een SIP-wijziging, waarvoor goedkeuring van het EPA is vereist.P'
Het EPA zal bij de beoordeling van deze wijziging de in het ETPS
neergelegde beleidslijn volgen.f" Afwijking hiervan is volgens het EPA
mogelijk indien dit in overeenstemming is met de doe1stellingen van het
ETPS.236

5.3.3 De voorwaarden van het ETPS

5.3.3.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op de kern van de vergunningenmarkt:
de geografische en eventueel ook temporele verplaatsbaarheid van

234 Zie VOOT problemen c.q. onduidelijkhedenwat betreft de totstandkoming van een SIP-wijziging
ten behoeve van een 'bubble': S.M. Caldwell, The trouble with bubbles: ramifications of
agency delay in approving SIP-revisions', in: Northern Kentucky Law Review, vol. 17, p.
571-597, 1990.

235 51 FR 43854, sub m.
236 51 FR 43814, derde kolom.
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vervuilingsrechten. Het is noodzakelijk dat duidelijk is onder welke
voorwaarden een vervuilingsrecht ontstaat, overgedragen en gebruikt kan
worden. Er zal worden aangegeven wat hierover in het ETPS is geregeid.
Achtereenvolgens komen aan de orde:

Onder welke voorwaarden ontstaat een vervuilingsrecht (of: hoe vindt
de verdeling van de vervuilingsrechten plaats) (§5.3.3.2)?
Onder welke voorwaarden kan een vervuilingsrecht worden gebruikt
(§5.3.3.3)?
Onder welke voorwaarden kan een vervuilingsrecht worden opgeslagen
voor toekomstig gebruik (§5.3.3.4)?
Wat is geregeld omtrent de aantasting van een vervuilingsrecht door
de overheid(§5.3.3.5)?

Elke paragraaf wordt afgesloten met een conclusie. Voorzover van
toepassing, wordt ook aangegeven wat in de nieuwe CAA staat omtrent
de verplaatsingsvoorwaarden. Het geheel wordt in §5.3.3.6 afgesioten met
een slotbeschouwing, waarin een beoordeling plaatsvindt van de vormgeving
van het 'emissions trading'.

5.3.3.2 Het ontstaan van een emissie reductie crediet

Op grond van de normstelling ingevolge de CAA zijn de luchtvervuilende
activiteiten van de bedrijven begrensd. Hierdoor hebben bronnen slechts
een beperkt publiekrechtelijk geoorloofde mogelijkheid tot het verrichten
van luchtverontreiniging. Het verplaatsbare vervuilingsrecht wordt gevormd
door deze publiekrechtelijke mogelijkheid tot het veroorzaken van
luchtvervuiling (emissierecht). 237 De voor een stationaire of mobiele bron
bewerkstelligde besparing op een emissierecht kan worden verplaatst.
Daarbij dient dan weI te worden voldaan aan de voorwaarden van het ETPS
en andere toepasselijke regelingen, zoals de CAA en de op grond daarvan
vastgestelde uitvoeringsregelingen. Het verplaatstbare vervuilingsrecht wordt
in het ETPS aangeduid met 'Emission Reduction Credit' (emissie reductie
crediet, wordt verder aangeduid met ere).

Er moet aan vier voorwaarden zijn voldaan, voordat sprake kan zijn van
de creatie ofwel het ontstaan van een ere. Deze luiden als voIgt:
a) Er moet sprake zijn van een overschot aan emissieruimte. Als uitgangs-

punt geldt, dat alleen de reducties die extra zijn in vergelijking met de

237 Vergelijk E. Rehbinder en R.U. Sprenger, a.w. 1984, p. 67.
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wetteIijke vereiste reducties of de actuele emissie, in aanmerking komen
voor de kwalificatie tot een ere, Een emissiereductie die plaatsvindt
doordat dit door een wetteIijk voorschrift wordt verplicht, kan niet a1s
een overschot worden aangemerkt.
Het vaststellen van de criteria die moeten leiden tot de bepaling van
het verplaatsbare vervuilingsrecht is een aanzienIijk twispunt ge-
weest. 238 Dit spitste zich toe op de mogeIijkheid tot het verrichten
van papieren verplaatsingen. Met een papieren verplaatsing'" wordt
gedoeld op het verplaatsen van een ere die feiteIijk niet bestaat of ook
zonder de vergunningenmarkt zou ontstaan. Ben bedrijf kan bijvoorbeeld
het recht hebben op een emissie van 100 ton, maar in de praktijk slechts
80 ton uitstoten. De verplaatsing van de resterende 20 ton zou slechts
een papieren verplaatsing zijn, omdat deze emissie in feite niet heeft
bestaan. Een toename van de luchtvervuiling is dan het gevolg.P?
Met name v66r de inwerkingtreding van het ETPS zouden er wegens
het ontbreken van voldoende waarborgen papieren verplaatsingen zijn
verricht (zie onder meer het in §5.2.6 genoemde voorbeeld). Het
voorkomen van papieren verplaatsingen yond mede zijn oorzaak in de
gebrekkige SIPs, waardoor het vaak onduidelijk was wat de concrete
verplichtingen en de concrete emissies waren van de bedrijven.i"
Een daarmee samenhangende oorzaak wordt gevormd door het feit dat
bij de normstelling aanvankeIijk geen rekening werd gehouden met de
mogelijkheid van het verplaatsen van een overschot aan emissie. Een
te ruime normstelling, waarbij de normsteller er (wellicht op goede
gronden) vanuit gaat dat het bedrijf toch onder de norm zal blijven,
laat de mogeIijkheid van papieren verplaatsingen ontstaan. 242
Een tweede probleem bij de bepaling van het 'overschot' doet zich voor
indien bedrijven om bedrijfseconomische redenen hun produktie
verminderen, waarmee een vermindering van de luchtverontreiniging
gepaard gaat. De vraag rijst in hoeverre ernissie-reducties, die een
bijkomend gevolg zijn van productie-vermindering maar niet een doel
op zich zijn, aangemerkt moeten worden als een ere.
In het ETPS vindt een aanscherping plaats van de voorwaarden
waaronder een ere ontstaat. Daarmee wordt beoogd de mogelijkheid
tot papieren verplaatsingen te beperken. Er wordt nadruk gelegd op

238 ZieR.A.Liroff,a.w. 1986,p.15e.v.
239 Zie ook reeds §ill.3.5.3. sub d.
240 Het voorbeeld is ontleend aan R.A. Liroff, a. w. 1986, p. 15.
241 D.J. Dudek en J. Palmisano, a.w. 1988, p. 239; R.W. Hahn, a.w. 1989, p. 149-150.
242 Zie ook R.A. Liroff, a. w. 1986, p. 15-16; R.W. Hahn en G.L. Hester, a. w. 1987, p. 33.
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de criteria voor de bepaling van een 'basis-emissieniveau', Het basis-
emissieniveau dient ervoor om vast te stellen, of een emissiereductie
kan worden aangemerkt als een overschot, dat wil zeggen een extra
reductie in vergelijking met de wettelijk verplichte reducties ofwel met
de actuele uitstoot. Het basis-ernissieniveau wordt berekend op grond
van de volgende waarden: de emissie-hoeveelheid, de productie-capa-
citeit en de tijdsduur dat wordt geproduceerd. Deze waarden dienen
te worden afgeleid ofwel van een bestaand overheidsvoorschrift ofwel
van de actuele situatie. Als uitgangspunt geldt dat voor de berekening
van het basis-emissieniveau de laagst toegestane of actuele emissie moet
worden gehanteerd. Door ook de actuele emissie als bepalende factor
voor het basis-emissieniveau te nemen, wordt beoogd een verslechtering
van de luchtkwaliteit te voorkomen door papieren verplaatsingen tegen
te gaan. Afwijking van dit uitgangspunt is mogelijk indien dit geen
schending van een van toepassing zijnde luchtkwaliteitseis tot gevolg
heeft.r"
Terzake van de 'shutdowns' (bedrijfssluitingen) wordt in het ETPS
geregeld, dat deze een bron van ere's kunnen zijn mits de staat er bij
het opstellen van het SIP nog geen rekening mee had gehouden.r'"
Het voorzien in de mogelijkheid tot het verplaatsen van een vervuilings-
recht afkomstig van een 'shutdown' is aantrekkelijk, omdat dit een
prikkel vormt tot het sluiten van oude bronnen. Een reductie tengevolge
van een 'shutdown' gepleegd voordat een aanvraag wordt ingediend,
wordt ingevolge het ETPS niet als een ere aangemerkt;

b) Elke verplaatsing dient te worden goedgekeurd door de staat. Bij gebreke
van een statelijke, door het EPA goedgekeurde 'emissions trading'
regeling dient zij ook door het EPA te worden goedgekeurd. Voor de
bron waar de emissiereductie plaats vindt, dient een nieuwe emissielimiet
te worden vastgesteld, die door de staat moet kunnen worden afge-
dwongen. Indien een verplaatsing plaatsvindt in het kader van een
statelijke regeling, dient geregeld te worden dat de nieuwe emissielimiet
ook door de federale overheid kan worden afgedwongenr";

c) De emissiereductie dient duurzaam te zijn. Dit houdt in, dat de
emissiereductie minstens een net zo lange tijdsduur dient te hebben als
de emissietoename. Indien er sprake is van een beperkte tijdsduur van
de emissiereductie dient dit duidelijk te worden vastgelegd. Tijdelijke

243 51 FR 43814, tweede kolom.
244 51 FR 43841.
245 51 FR 43844, derde kolom.
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verplaatsingen zijn dus in beginsel mogelijk, mits het tijdstip waarop
de verplaatsing ophoudt duidelijk wordt vastgelegd246247

;

d) De emissie reductie moet kwantificeerbaar zijn. Duidelijk moet worden
aangegeven, waaruit een emissie reduetie bestaat. Om het ere te bepalen,
dient zowel v66r als na de reduetie de emissie te worden berekend.
Indien een ere wordt opgeslagen voor later gebruik, dient een uitvoerige
besehrijving plaats te vinden. De reden hiervoor is dat het nog onduide-
lijk is voor welk doel het ere zal worden gebruikt. Een uitvoerige
beschrijving is vereist om de latere aanwending van het ere te kunnen
beoordelen.

Conclusie
Wat betreft het ontstaan van de vergunningenmarkt blijkt dat er door de
overheid wordt aangesloten bij de bestaande verdeling van vervuilings-
rechten. De verplaatsbare vervuilingsreehten vormen afgeleiden van de reeds
toegestane ofwel actueel voorkomende hoeveelheden emissies. Op deze I
wijze wordt in de klassieke regulering een vergunningenmarkt geintegreerd.
De bestaande vervuilingrechten worden als het ware getransjormeerd in
verplaatsbare vervuilingsrechten.

Door kenmerken van de klassieke regulering heeft het bepalen van de
verplaatsbare emissiereducties tot moeilijkheden geleid. De toegestane
emissieniveaus op grond van de klassieke regulering waren niet afgestemd
op de mogelijkheid van verplaatsingen. Met name het verschijnsel van
papieren verplaatsingen werd gevreesd, hetgeen in strijd zou zijn met het
uitgangspunt dat door het 'emissions trading' geen verslechtering van de
luchtkwaliteit zou mogen optreden. Door een aanseherping van de voorwaar-
den in het ETPS heeft het EPA getracht dit te voorkomen. Vandaar dat
bijvoorbeeld wordt gesteld dat voor de 'bubble' het laagste actuele dan wei
toegestane emissieniveau als basis voor de berekening van het ere moet
worden genomen.

Het kan zeer betwijfeld worden, of de extra belemmeringen die ontstaan
voor de verplaatsbaarheid van vervuilingsrechten teneinde papieren verplaat-
singen niet te laten geschieden, tereeht worden opgelegd. Door het kiezen
van het criterium van de actuele emissie wordt weliswaar een papieren ver-

246 De exteme verplaatsing van ere's kan dus door verkoop of door verhuur geschieden. Zie
hieromtrent ook E. Rehbinder en R.U. Sprenger, Q. w. 1984, p. 70.

247 Een tijdelijke verplaatsing is iets anders dan een temporele verplaatsing. Bij een tijdelijke
verplaatsing wordt een vervuilingsrecht voor een bepaalde periode op een andere plaats
gebruikt, Bij een temporele verplaatsing wordt het gebruik van een vervuilingsrecht naar
de toekomst geschoven.
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plaatsing voorkomen, maar vindt tevens een bevoordeling plaats van de
bedrijven die van de maximaal toelaatbare emissie gebruik hebben gemaakt
en geen extra reducties hebben doorgevoerd. Hiervoor heb ik reeds betoogd,
dat dit geen wenselijke start van de vergunningenrnarkt is.248

Het is niet geheel duidelijk, wat de invloed is van een creatie van een
ere op de concretisering van de technologische vereisten RACT, BACT en
LAER. Indien een emissiereductie door een nieuwe technologie wordt
gecreeerd, wordt deze wijze van ernissiereductie dan automatisch voor alle
soortgelijke bronnen verplicht? Indien dit het geval is, wordt de mogelijke
flexibiliteit van het 'emissions trading' aanzienlijk ingeperkt.r"

eM 1990
In de CAA 1990 wordt aan (de oude) §7503 toegevoegd, dat voor de be-
oordeling van het feit of er voldoende compensatie plaatsvindt voor de
'offset' er overeenstemrning moet zijn met de regeling die door de directeur
van het EPA wordt uitgevaardigd. Daarin wordt de bepaling van de 'baseline
emissions' geregeld.

In de nieuwe CAA wordt verder voor de 'offset' bepaald, dat de staat
informatie met betrekking tot de beheersingsmaatregelen doorgeeft aan het
EPA, zodat deze inforrnatie voor RACT, BACT en LAER doeleinden
beschikbaar komt.

5.3.3.3 Het gebruik van emissie reductie credieten

In het ETPS worden voorwaarden gesteld aan het gebruikmaken van een
ere voor de nakorning van de verplichtingen van de CAA. Deze voorwaar-
den zijn van toepassing op 'bubbles'. De voorwaarden voor het 'netting'
en de 'offset' worden gegeven in de regelingen van het EPA terzake van
het 'New Source Review'F" of in statelijke regelingen. Volgens het ETPS
komen deze grotendeels overeen met de voorwaarden voor 'bubbles'P"

De belangrijkste voorwaarden, neergelegd in het ETPS, luiden252;

248 Zie §ill.3.5.3 sub c.
249 Zie ook G.L. Brady. a.w. 1983. p. 8. Hij verwacht, dat de technologische vereisten het

verrichten van 'emissions trading' zullen ontmoedigen.
250 Zie 40 CFR parts 51 en 52.
251 51 FR 43843. derde kolom, sub B.
252 Zie 51 FR 43843 e.v.
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a) De eompensatie door middel van een ere moet dezelfde vervuilende stof
betreffen. Dit vloeit voort uit het stofgerichte systeem van de CAA253;

b) Er zal een beoordeling door de overheid moeten plaatsvinden, die
betrekking heeft op de invloed van het gebruik van het ere op de
luchtkwaliteit van de omgeving.f" Het gebruik van een ere mag niet
leiden tot een sehending van een luchtkwaliteitseis of, indien daar reeds
sprake van is, een schending van de SIP-maatregelen die gerieht zijn
op de verwezenlijking van de luehtkwaliteitseis. In gebieden waar de
luchtkwaliteitseis wordt overschreden en waar ook geen goedgekeurd
plan tot verbetering aanwezig is, dient met de verplaatsing een
verbetering van de luehtkwaliteit gepaard te gaan.
De invloed van een stof op de luehtkwaliteit hangt af van de specifieke
karakteristieken van die stof. Voor twee stoffen behoeft geen uitgebreide
beoordeling te worden verricht. Dit betreft stikstofoxide en 'vluehtige
organisehe stoffen' (VOS). De precieze loeatie van de emissie van deze
twee stoffen is niet direct van belang voor de luchtkwaliteitseis. Voor
deze stoffen behoeft slechts de hoeveelheid emissie te worden beoor-
deeld, maar niet de invloed van de emissie op de plaatselijke omge-
ving.25SVerplaatsingen betreffende zwevende deeltjes, zwaveldioxide,
koalmonoxide of load zijn in beginsel wel onderhevig aan een uitvoerige
toets met betrekking tot de luchtkwaliteit. De mate van luehtverontreini-
ging hangt af van de plaats van de emissie van deze stoffen.P"
In gebieden met een slechte luchtkwaliteit en waar een bereiking van
een luchtkwaliteitseis niet in het vooruitzieht is, gelden strenge
voorwaarden voor toepassing van de 'bubble'. Voor bepaling van het
basis-emissieniveau dient te worden uitgegaan van de laagste SIP- of
RACT-normen. Toepassing van de 'bubble' dient te resulteren in een
extra reduetie van het basis-emissieniveau met twintig procent=":

c) Ben verplaatsing mag niet leiden tot een toename van gevaarlijke of
giftige stoffen, waarvoor een NESHAP is vastgesteld.?" Tevens gelden

253 Ten tijde van de interimregeling schijnen in Californie verplaatsingen met verschillende stoffen
mogelijk te zijn geweest. E. Rehbinder en R.U. Sprenger, a.w. 1984, p. 55.

254 Deze beoordeJing is in het algemeen niet vereist voor 'netting', omdat dit verplaatsingen
betreft tussen nabijgelegen locaties. Zie 51 FR 43844, noot 30.

255 51 FR 43827, en 51 FR 43843-44.
256 51 FR 43844, eerste kolom. De betreffende beoordeling kan op verschillende wijze

plaatsvinden, hetgeen afbankeJijk is van de soort verplaatsing. Zie 51 FR 43844-45.
257 Zie voor kritiek hierop: D.D. Doniger, The bubble on the cusp, in: The Environmental

Forum, 1986, p. 34.
258 Zie ook G.L. Brady, a.w. 1983, p. 8: sommige verplaatsingen van NAAQS-stoffen zouden

tot een toename van NESHAP-stoffen kunnen leiden.
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er voorwaarden met betrekking tot stoff en waarvoor het voornemen
bestaat om een NESHAP vast te stellen;

d) Ben ere kan niet worden gebruikt voor compensatie van NSPS, LAER
en BACT. Deze bepaIing verhindert niet, dat een ere ten behoeve van
'netting' wordt gebruikt;

e) Ben interstatelijke transaetie is mogelijk. De strengste statelijke
'emissions trading' regels dienen dan te worden gevolgd. Ben interstate-
lijke transaetie behoort in een SIP-wijziging te worden opgenomen,
waardoor een goedkeuring van het EPA nodig is;

f) Indien een verplaatsing wordt verrieht binnen 100 kilometer van een
PSD-gebied, klasse 1, dient dit gemeld te worden door het EPA of het
statelijk overheidsorgaan bij de 'Federal Land Manager'. Dit dient
minstens dertig dagen voor de beslissing door het beoordelend orgaan
te gesehieden, teneinde het indienen van bezwaren mogelijk te maken;

g) Het is aan staten toegestaan om uitstel van nakoming van verpliehtingen
van een bedrijf dat van de 'bubble' gebruik wil maken, te verlenen.f"
Een 'bubble' kan dan worden gebruikt om een bedrijf dat in overtreding
is, op een alternatieve wijze weer in het reehte spoor te brengen. Ben
'bubble' kan eehter niet worden goedgekeurd indien er een handha-
vingsaetie , waaronder ook een 'citizen suit', aanhangig is tegen het
bedrijf.

Hiervoor is reeds opgemerkt, dat de staten de bevoegdheid hebben om
stringentere voorwaarden te stellen voor het gebruikmaken van een ere.
Het sehijnt bijvoorbeeld voor te komen dat er een korting op het ere wordt
toegepast indien het wordt verplaatst. 260

Derde-belanghebbenden hebben bij het gebruik van een verplaatst ere
belang, met name wanneer het een stof betreft met locatie-specifieke
effeeten. Indien de verplaatsing niet onder de reikwijdte valt van een door
het EPA goedgekeurde statelijke 'emissions trading' regeling, dan dient
zij te worden goedgekeurd door het EPA. De verplaatsing wordt dan als
een wijziging van een SIP besehouwd. Terzake hiervan kunnen derden van
de normale reehtsbesehermingsmogelijkheden tegen een SIP-wijziging
gebruikmaken.

In het ETPS zijn bepaIingen opgenomen met betrekking tot de regeling
van de positie van derde-belanghebbenden in een statelijke 'emissions

259 51 FR 43847, derde kolom, sub b.
260 R.W. Hahn, Q.W. 1988, p. 184-185.
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trading' regeling.?" Als voorwaarde voor goedkeuring van een dergelijke
regeling geldt, dat er in een procedure inzake de openbaarmaking van
verplaatsingen voorzien dient te zijn, en dat er met betrekking tot een ver-
plaatsing een inspraak-regeling en de mogelijkheid tot een beroepsgang
bij de rechter aanwezig dient te zijn. Indien de reeds bestaande statelijke
regelingen niet in een goede rechtsbeschermingspositie van derde-belangheb-
benden voorzien (hetgeen in het ETPS impliciet wordt verwacht), dan moet
deze leemte door de statelijke 'emissions trading' regeling worden opgevuld.

Speciaal betreffende de 'bubble'-mogelijkheid wordt gesteld, dat de
staten duidelijk openbaar dienen te maken wat de actuele emissies zijn zowel
v66r als fillde verplaatsing. Dit dient te geschieden terzake van iedere bron
die deelnemer is aan de verplaatsing.

De staten moeten ten behoeve van de mogelijkheid tot het instellen van
een 'citizen suit' ex §7604 CAA er voor zorgen, dat elke wijziging van
emissie-limieten ten gevolge van verplaatsingen aan het publiek bekend
worden gemaakt.

Het ETPS bevat enkele bepalingen terzake van onregelmatigheden bij een
verplaatsing en het gevolg daarvan voor de publiekrechtelijke aanspra-
kelijkheid. Het komt er op neer, dat degene wordt aangesproken die een
ere heeft doen ontstaan in strijd met de toepasselijke voorschriften ofwel
nadien niet conform de nieuwe emissielimieten handelt. Hiermee wordt
het risico dus niet volledig bij de verkrijgende partij neergelegd.

Conclusie
Met name is het van belang vast te stellen, dat iedere verplaatsing door
een overheidsorgaan moet worden goedgekeurd. Op deze wijze kan van
iedere verplaatsing de invloed op de luchtkwaliteit worden vastgesteld.
Tevens kan in dit verb and aan de positie van de derde-belanghebbenden
recht worden gedaan; het ETPS voorziet hieromtrent in een aantal waarbor-
gen.

De intensiteit van de beoordeling van een verplaatsing is afhankelijk
van de soort vervuilende stof die wordt verplaatst, waarbij met name het
locatiespecifieke effect van een stof een rol speelt.

Indien een staat een regeling vaststelt, wordt hiermede een dubbele
goedkeuring (door de staat en door het EPA) van iedere verplaatsing
voorkomen. Dit is van belang voor de praktische uitvoerbaarheid van de

261 51 FR 43854 sub F.

211



Hoofdstuk IV

verplaatsingen. Niettemin kan men zich afvragen, of een bedrijf toch niet
een bevestiging van de rechtmatigheid wil verkrijgen van het EPA, wanneer
er in theorie het gevaar van 'overfiling' bestaat (zie §4.3.4).

Uit de voorwaarden voor het gebruik van een ere blijkt duidelijk de invloed
van het bestaande stelsel van de CAA. Dit kan ook niet anders omdat het
'emissions trading' beleid binnen de kaders van deze wet tot stand is
gekomen. Een van de duidelijkste beperkingen wordt gevormd door het
vereiste dat nieuwe bronnen de NSPS in acht dienen te nemen. Men kan
zich afvragen of deze verplichting niet te zeer belemmerend is gezien het
doel dat ermee wordt beoogd. Het doel is het bereiken van het gebruik van
geavanceerde technologie door nieuwe bronnen. Echter juist door de zware
verplichtingen kan het zijn dat het instandhouden van oude bronnen wordt
bevorderd. In de literatuur wordt dan ook voorgesteld om de vereisten voor
nieuwe bronnen te verlichten.i"

Dezelfde kritiek wordt ook geuit met betrekking tot de verplichting voor
bronnen waarvoor het 'offset' -vereiste geldt, om aan de normen voortvloei-
ende uit LAER te voldoen.f" Het wordt voor waarschijnlijk geacht dat
dergelijke bronnen ere's zouden kunnen verkrijgen teneinde aan LAER
te voldoen, hetgeen in kostenbesparingen zou resulteren.P'

Het EPA tracht rechtstreekse privaatreehtelijke aeties te voorkomen tussen
degenen die bij een verplaatsing zijn betrokken. De verkrijgende partij kan
immers niet door de overheid worden aangesproken op fouten van degene
van wie een ere is betrokken. Er zou in theorie ook voor het alternatief
kunnen worden gekozen om een onrechtmatig tot stand gekomen ere nietig
te verklaren, waardoor het risico in de eerste plaats bij de verkrijgende
partij wordt gelegd. Deze verkrijgende partij kan dan een privaatreehtelijke
aetie instellen tegen de verplaatsende partij teneinde het bedrag dat is betaald
voor het ere en eventuele bijkomende schade te vorderen. Aan een dergelijke
regeling kleven mijns inziens eehter grote bezwaren. Er wordt immers aan
de verkrijgende partij een grote mate van rechtsonzekerheid (en daarmede
een finaneiee1 risico) gelaten. Er mag voorts worden verwaeht dat deze
regeling de aantrekkelijkheid om ere's aan te kopen sterk reduceert. WeI

262 Zie bij voorbeeld R.W. Hahn, a.w. 1988, p. 180. NSPS zijn overigens niet van toepassing
op alle nieuwe bronnen, maar aileen op de in de betreffende NSPS-regeling aangeduide
categorie.

263 F.R. Anderson e.a., Q.w. 1990, p. 268. Hier wordt de vraag gesteld, waarom bet LAER-
en NSPS-vereiste in bet kader van bet 'offset-beleid nog worden gesteld.

264 R.W. Hahn en G.L. Hester, Q.W. 1987, p. 33.
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zou in een situatie van frauduleuze medewerking door de verkrijgende partij
aan een onrechtmatige handeling van de contractspartij aan een dergelijke
regeling kunnen worden gedacht.

eM 1990
In de CAA 1990 worden regels gesteld omtrent de cornpensatie-verhouding
voor een 'offset'. 265 Met betrekking tot ozon bijvoorbeeld worden er vijf
kwalificaties mogelijk voor gebieden. Afhankelijk van een dergelijke
kwalificatie geldt er een ratio voor 'offset'. Voor 'marginal areas' geldt
er bijvoorbeeld een verhouding van 1.1 tot 1; voor de 'extreme areas' geldt
de verhouding 1.5 tot 1. Terzake van 'serious areas' vindt een herdefiniering
van het begrip 'major source' plaats tot 50 ton (voorheen 100 ton). Door
deze nieuwe definitie is een bron eerder verplicht om een 'offset' te
verrichten. Voor de 'severe areas' geldt een ratio van 1.3 tot 1, tenzij aan
alle bestaande stationaire bronnen de BACT -verplichting in plaats van de
RACT-verplichting wordt opgelegd. Dan is de ratio 1.2 tot 1. Ook hier
vindt een herdefiniering plaats van 'major source', namelijk tot 25 ton.
In de 'extreme' areas wordt een bron die 10 ton uitstoot reeds aangemerkt
als 'major'. De hierboven vermelde ratio 1.5 tot 1 wordt 1.2 tot 1 indien
BACT in plaats van RACT wordt opgelegd aan de bestaande stationaire
bronnen. Ook voor 'PM-I0' wordt de 'major source' definitie herzien,
namelijk tot 70 ton of meer.

In de nieuwe CAA staat voorts dat een 'offset' in principe alleen uit
dezelfde 'nonattainment area' kan worden betrokken. Een staat kan onder
bepaalde voorwaarden toestemming geven tot het verkrijgen van een 'offset'
uit een ander gebied.

5.3.3.4 Het bewaren van een ere voor later gebruik

Reeds in 1979 werd door het EPA aan de staten toegestaan om in een bij
het SIP behorende regeling de mogelijkheid open te stellen voor bedrijven
om ernissie-reducties op te slaan voor later gebruik. Hiervoor diende door
de staat een bank voor ere's te worden ingesteld.r" De ere's konden op
een later tijdstip worden aangewend voor 'offset'-doeleinden.

In het ETPS beoogt het EPA duidelijkheid te verschaffen omtrent de
eisen aan een door een staat uit te vaardigen regeling inzake de instelling
van een bank voor vervuilingsrechten. De regeling betreffende een dergelijke

265 Zie A. Pytte, a.w. 1990, p. 3935 e.v.
266 Zie 44 FR 3274, met name 3280 (16 januari 1979).
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bank dient imrners ook in een SIP te worden opgenomen, waarvoor de goed-
keuring van het EPA is vereist. De door het EPA goedgekeurde regelingen
die een bank instellen, bieden aan bedrijven de mogelijkheid om een ere
op te slaan voor hun eigen toekomstig gebruik of voor het toekomstig
gebruik van anderen. Het feit dat een ere kan worden opgeslagen, geeft
niet de garantie dat deze voor aile mogelijke toepassingen kan worden aange-
wend. Dit is immers afhankelijk van de voorwaarden met betrekking tot
de gebruikmaking van een ere. Ben opgeslagen ere kan in beginsel voor
een 'bubble' of een 'offset' worden gebruikt, eehter niet voor het 'netting'.
Bij dit laatste dient de reduetie gelijktijdig met de toename plaats te vinden.

Het opslaan van ere's kan in beginsel sleehts door de staten worden toege-
staan indien zij een regeling hebben uitgevaardigd die door het EPA is
goedgekeurd. Indien dit het geval is, is sprake van eenformele bank. Het
komt ook voor, dat de staten het opslaan van emissiereehten informeel
toestaan, dus niet op grond van een door het EPA uitgevaardigde rege-
ling.?" Het ETPS heeft sleehts betrekking op de formele banken. In het
ETPS wordt gesteld, dat een informele bank geen geldige kwalifieatie van
een ere kan maken. Dit laatste kan met name eonsequenties hebben voor
de beseherming van de waarde van dergelijke opgeslagen ere's in het geval
er extra emissieredueties in een bepaald gebied dienen plaats te vinden.P"

De belangrijkste in het ETPS gestelde voorwaarden voor goedkeuring van
een statelijke regeling voor het opslaan van ere's ten behoeve van later
gebruik luiden als volgt:
a) Er moet een instantie worden aangewezen, die belast wordt met de

werkzaamheden van de bank. Ben dergelijke instantie dient te besehikken
over de middelen en over de wettelijke bevoegdheid om de toegekende
taken uit te voeren. Aan deze instantie kan worden opgedragen om te
beoordelen of er sprake is van een geldig ere, en of het gebruik ervan
overeenkomstig de voorwaarden neergelegd in de statelijke regeling
zal gesehieden. De bank kan voorts een coordinerende rol bij de
verplaatsingen vervullen;

b) Er mogen alleen ere's worden opgeslagen. De emissiereduetie op grond
waarvan een ere ontstaat, moet op het moment van opslaan van het ere
door de statelijke overheid kunnen worden afgedwongen. Dit kan
bijvoorbeeld doordat de emissiereduetie wordt vastgelegd in een vergun-

267 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1987, p. 58.
268 51 FR 43831.
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ning, die door de statelijke overheid kan worden afgedwongen. Voor
het opslaan van een ere in een bank is niet vereist dat de reductie door
de federale overheid kan worden afgedwongen. Dit is pas vereist indien
het opgeslagen emissierecht zal worden gebruikt;

c) Met het doel om de procedure eenvoudig te houden en om een nauwkeu-
rige bepaling van een erc te maken, dient een bron in een vroeg stadium
het voornemen om tot een emissiereductie over te gaan te melden. De
statelijke regeling dient duidelijk aan te geven welke soorten emissiere-
ducties voor een temporeel verplaatsbaar ere in aanmerking komen.
Tevens moet worden aangegeven welke informatie de bronnen dienen
te verschaffen aan de instantie en aan welke overige formaliteiten moet
worden voldaan. Op zijn minst dienen dergelijke regels aan bedrijven
de verplichting op te leggen, dat zij gegevens bijhouden (zowel voor
als na de emissie reductie) om de daadwerkelijke emissiereductie
nauwkeurig te kunnen bepalen;

d) Teneinde te voorkomen dat een ere dubbel wordt gebruikt, kunnen in
de statelijke regeling bepalingen worden opgenomen met betrekking
tot het recht op eigendom van een ere. Het gaat er daarbij om, dat
duidelijk wordt aangegeven wie recht heeft op een opgeslagen ere. Dit
kan bijvoorbeeld de bron zijn die het ere heeft gecreeerd, maar het kan
ook zijn dat door de opslag de overheid bevoegd is om te besluiten
omtrent het gebruik van een ere:

e) Er moet door de staat een registratie worden bijgehouden van de ere's
en de verplaatsing daarvan. Informatie die nodig is voor de beoordeling
van het gebruik van een opgeslagen ere moet ook in het register worden
opgenomen. Openbaarheid van deze registratie dient te worden gewaar-
borgd;

f) De statelijke regeling dient aan te geven welke mogelijke wijzigingen
er aan opgeslagen ere's kunnen worden aangebracht (hier wordt in de
volgende paragraaf nader op ingegaan). Indien een opgeslagen ere wordt
gebruikt door een andere bron teneinde aan overheidsvoorschriften te
voldoen, dient een schending van de voorwaarden waaronder een ere
kan ontstaan gestraft te worden bij de bran die het heeft doen ontstaan
en niet bij de bron die het erc gebruikt. Indien een staat een dergelijke
handhavingsactie tegen de gebruikende bran zou starten, zou dit privaat-
rechtelijke acties tot gevolg hebben, hetgeen als onwenselijk wordt
beschouwd;

g) Een staat moet de opgeslagen ere's meetellen voor de bepaling van de
luchtkwaliteit in een bepaald gebied.
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Conclusie
Door de mogelijkheid van het opslaan van emissierechten wordt er meer
flexibiliteit aangebracht in de regulering, zonder dat dit in principe een
verdere aantasting van het milieu tot gevolg heeft. Hierbij moet weI worden
aangetekend, dat door de mogelijkheid van 'banking' de door de overheid
toegestane vervuilingsruimte gemakkelijker kan worden opgevuld, hetgeen
praktisch gezien dus weI tot een toename van de luchtvervuiling kan leiden.
Indien de mogelijkheid van 'banking' ontbreekt, dan vervalt immers het
recht om onbenutte vervuilingsruimte op een later tijdstip te gebruiken.

Ret is niet geheel duidelijk, wat voor consequenties de toekenning van het
recht op eigendom heeft.269 Is het bijvoorbeeld mogelijk dat op een ere
beslag wordt gelegd, en wat zijn de fiseaalrechtelijke consequenties? Ret
ETPS biedt hieromtrent geen verdere informatie. Toch zijn deze vragen
van belang met het oog op de werking van de markt. Indien de creatie van
een ere en het opslaan ervan leidt tot een fiscale belasting, kan dit de
aantrekkelijkheid ervan verrninderen. Indien er beslag kan worden gelegd
op een ere, is het bijvoorbeeld van belang om het tijdstip van overdracht
van het ere duidelijk te bepalen.
In het ETPS wordt het voor mogelijk gehouden, dat de staat het recht krijgt
om over het gebruik van een opgeslagen ere te beslissen. Ret is echter niet
duidelijk, welke criteria er dan door haar moeten worden gehanteerd terzake
van de verdeling van de opgeslagen ere's onder de bedrijven.""

Indien een bedrijf het voornemen om een ere te creeren in een vroeg stadium
moet melden bij het coordinerende overheidsorgaan, dan is dit in het belang
van de werking van de markt. Degenen die een ere nodig hebben, worden
dan immers reeds van toekomstige erc' s op de hoogte gesteld. Ret is eehter
de vraag, of een verplichting tot een vroege melding in de praktijk kan
worden afgedwongen door de overheid.

269 Door Hahn en Hester wordt gesteld, dat ere's als 'property rights' zijn te beschouwen. Het
betreft het recht om luchtvervuiling te veroorzaken. R.W. Hahn en G.L. Hester, Where
did all the markets go? An analysis of EPA's emission trading program, in: Yale Journal
on Regulation, vol. 6, 1989 (b) p. 113.

270 R.W. Findley, D.A. Farber, a.w. 1988, p. 94. Ziehieromtrent ookI.L. Landau, Who owns
the air? The emission offset concept and its implications, in: Environmental Law, vol. 9,
p. 575-600, m.n. p. 595.
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5.3.3.5 De mogelijkheid voor de overheid om een ere aan te tasten

De vergunningen in het kader van de CAA kennen in principe geen
vastgestelde 100ptijd.271 In het systeem van Dales bijvoorbeeld is een
vastgestelde looptijd van de vervuilingsrechten een van de elementen van
de vergunningenmarkt.F' Met name indien vastgestelde looptijden aan
de vergunningen ontbreken, kan de overheid met het oog op de luchtkwali-
teit genoodzaakt zijn in te grijpen in verleende vergunningen.

Onder de aantastbaarheid van een ere wordt verstaan: de mogelijke
waardeveranderingen die een ere door overheidsingrijpen kan ondergaan.
In het uiterste geval valt hieronder ook de intrekking van het vervuilings-
recht. De aantastbaarheid van een ere is van belang indien een ere is ver-
plaatst, maar ook indien een ere is opgeslagen. In deze paragraaf wordt
aangegeven, wat omtrent de aantastbaarheid van het ere in het ETPS is
vermeld. Allereerst wordt aandacht besteed aan een onderzoek van Thether
naar de mogelijkheid van de overheid om opgeslagen ere's aan te tasten.

De intrelddng ofwaardevermindering van een ere: 'the Takings Issue'
Indien blijkt, dat SIP-maatregelen onvoldoende zijn om een NAAQS te
bereiken, of indien nieuwe stringentere NAAQS tot een herziening van
het SIP nopen, kan de overheid het nodig achten om opgeslagen ere's in
hun waarde aan te tasten. In hoeverre en onder welke voorwaarden de
overheid daartoe de bevoegdheid heeft, is onderzocht door Thether. 273

Volgens Thether is het recht van de overheid om opgeslagen ere's aan
te tasten onbetwist. WeI doet zich de vraag voor, of de bezitter van een
ere de overheid op een schadevergoeding kan aanspreken. Deze verplichting
zou mogelijk kunnen voortvloeien uit de constitutionele bepaling: 'nor shall
private property be taken for public use, without just compensation. ' . Deze
bepaling, neergelegd in het 'Fifth Amendment' op de constitutie, is gericht
tot de federale overheid. Hoewel een expliciete regeling in de grondwet
ontbreekt, wordt aangenomen dat deze regel ook voor de staten geldt.F"
Het gegeven, dat een ere een (onderdeel van een) publiekrechtelijke
vergunning is, sluit de betreffende constitutionele bescherming niet uit.275

271 Dit verandert onder het nieuwe vergunningenstelsel van de eAA 1990, waarbij aan
vergunningen een maximale looptijd van vijf jaar kan worden gegeven. Zie §4.5.

272 Zie §ill.2.2.
273 1.1. Thether, Legal issues to creation, banking and use of emission reduction credits; Part

I: The 'Takings' Issue, EPA 230-04-82-001, 1982.
274 1.1. Thether, a.w. 1982, p. 5.
275 E. Rehbinder en R.U. Sprenger, a.w. 1984, p. 67.
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Indien eigendom door de staat wordt gevorderd met het doel om hiermee
beleid te voeren in het kader van de volksgezondheid, dan is volgens Thether
eompensatie sleehts in zeer bijzondere omstandigheden verplieht. In de
meeste gevallen zal de aantasting van opgeslagen ere's onder deze algemene
regel vallen, tenzij ere's worden ingevorderd om de bouw van een
overheidsinstallatie mogelijk te maken.

Thether aeht het derhalve niet waarsehijnlijk dat de reehter de overheid
tot eompensatie voor de aantasting van opgeslagen ere's zal verplichten.F"
Hij somt weI uitgangspunten op, die door de overheidsorganen die een bank
in ere's beheren, in acht zouden moeten worden genomen om het (naar
zijn mening geringe) risico tot het moeten betalen van een eompensatie
te minimaliseren.

In ieder geval moet in de regeling van de mogelijkheid om ere's op
te slaan, duidelijk worden aangegeven voor welk doel en op welke wijze
ere's kunnen worden ingevorderd door de overheid. Degene die een ere
creeert en opslaat, moet duidelijk worden aangegeven dat het gebruik van
een opgeslagen ere aan voorwaarden is gebonden, en dat het ere getroffen
kan worden door waardevermindering. Verder moeten gelijke bedrijven
gelijk worden behandeld. Bij een noodzakelijke reductie van de luchtveront-
reiniging dienen ook bestaande bedrijven in hun vervuilingsrechten te
worden gekort. Er moet in de regeling een procedure worden opgenomen
volgens welke de invordering van de ere's zal geschieden.

Thether beveelt een gehele intrekking van de ere's niet aan. Er zijn
volgens hem in het lieht van de 'Takings Issue' betere mogelijkheden tot
waardevermindering. Daarbij kan gedaeht worden aan een evenredige
reductie van alle opgeslagen ere's, een tijdelijke stop op het gebruik van
ere's, en een verzwaring van de eisen om van een ere gebruik te maken.

De aantasting van ere's volgens het ETPS
Indien een overschrijding van een toepasselijke luchtkwaliteitseis wordt
geconstateerd in een bepaald gebied, kan dit consequenties hebben voor
de waarde van de aldaar verplaatste ere's. Bronnen die aan een dergelijke
verplaatsing hebben dee1genomen, dienen zich volgens het ETPS ervan
bewust te zijn dat zij mogelijk onderwerp kunnen zijn van extra emissiere-
duetie verplichtingen (hetgeen ook het geval is voor bronnen die niet aan
verplaatsingen hebben deelgenomerr'"). Het ETPS gaat uit van een gelijke

276 1.1. Thether, a.w. 1982, p. 19: 'The "taking" issue imposes no serious constraint on banking
and trading of Emission Reduction Credits.'.

277 51 FR 43847, eerste kolom, sub i.
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behandeling van bronnen die wel en bronnen die niet aan 'emissions trading'
deelnemen. Niettemin wordt gesteld, dat het uitvaardigen van nieuwe
verpliehtingen tot emissieredueties in principe geen waardevermindering
van de ere's moeten inhouden, tenzij er geen andere mogelijke oplossing
is om aan de verpliehtingen van de CAA (het verwezenlijken van luehtkwali-
teitseisen) te voldoen. In het ETPS wordt dit standpunt met het volgende
voorbeeld gelllustreerd/":

Stel dat twee bronnen elk op grond van algemeen verbindende
voorsehriften gebonden zijn aan een emissielimiet van 100 ton per jaar.
Na de 'bubble' heeft de ene bron een emissielimiet van 50 ton, de
andere een van 150 ton. Er is dus met een ere van 50 ton gesehoven.
Stel, de staat vaardigt nieuwe emissielimieten uit, inhoudende 40 ton
per jaar per bron. De eerste bron dient nu 10 ton extra te redueeren
(50 - 10), de tweede bron dient nu 60 ton extra te redueeren (150 - 90).
De tweede bron heeft immers op grond van de nieuwe regeling het reeht
om 40 ton te emitteren, maar heeft tevens nog steeds het reeht op de
50 ton ere.

Indien extra milieumaatregelen de waarde van in gebruik zijnde ere zouden
verminderen, zou dit een (door het EPA ongewenste) ontmoediging zijn
voor bedrijven om tot verplaatsingen over te gaan.

In de statelijke regeling moet ingevolge het ETPS worden aangegeven, welke
wijzigingen van overheidswege aan een opgeslagen ere kunnen worden
aangebraeht. Er dient te worden bepaald, wat er gebeurt met opgeslagen
ere's indien er nieuwe, strengere emissiebeperkingen moeten worden
opgelegd. Het ETPS geeft versehillende voorbeelden van een dergelijke
regeling, die door de staten kunnen worden overgenomen.F? Deze
voorbeelden luiden als volgt:
a) Ben volledige beseherming van opgeslagen ere's. Dit houdt in, dat de

extra emissieredueties van de daadwerkelijk uitstotende bronnen worden
gevergd. Deze worden dus niet door een waardevermindering van de
opgeslagen ere's bewerkstelligd. De bronnen kunnen dan aan de nieuwe
verpliehtingen voldoen door ofwel een emissiereductie tot stand te
brengen, ofwel een opgeslagen ere aan te wenden. Bij het vaststellen
van de nieuwe verpliehtingen dient de staat met de opgeslagen reehten
rekening te houden;

278 51 FR 43847, noot 48.
279 51 FR 43850.
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b) De ten tijde van het vaststellen van de (nieuwe) luchtkwaliteitseis
opgeslagen ere's mogen niet worden gebruikt, tenzij dergelijke ere's
voor de vaststelling van de luchtkwaliteit zijn meegeteld;

c) De staten kunnen bepalen dat de mogelijkheid voor de vervuilers tot
het gebruiken van opgeslagen ere's tijdelijk wordt ingetrokken totdat
de gewenste luchtkwaliteit wordt bereikt;

d) De waarde van opgeslagen ere's kan door de staat met een bepaald
percentage worden verminderd, gelijkaan de reductie van de in omloop
zijnde vergunniogen. Indien er bijvoorbeeld van aile bronnen van een
bepaalde categorie tien procent minder emissies worden gevergd, kunnen
ook de opgeslagen ere's met tien procent worden verminderd.

De staten kunnen echter ook op een eigen wijze aangeven op welke manier
en onder welke omstandigheden de waarde van ere's kan worden aangetast.

Conclusie
Uit het oogpunt van degenen die mogelijk gebruik zouden kunnen maken
van 'banking' is het van belang, dat de waarde van de opgeslagen ere's
behouden blijft. Hoe minder garanties er zijn voor de toekomstige waarde
van de ere's, hoe minder aantrekkelijk het zal zijn om ere's op te slaan.
In dit verband is een gelijke behandeling van de opgeslagen en in omloop
zijnde vergunningen van belang. Aan de andere kant kan het voor de
overheid noodzakelijk zijn om de waarde van ere's te verminderen, indien
dit om redenen van verslechtering van de luchtkwaliteit is vereist. Gezien
deze overwegingen is mogelijkheid (d), namelijk dat aile vervuilingsrechten
(dus zowel de verplaatste als de niet verplaatste) met een gelijk percentage
worden verminderd, een aantrekkelijke regeling.P" Op deze wijze worden
de bedrijven, of zij nu weI of niet deelnemen aan de vergunningenmarkt,
op gelijke voet behandeld.

Eventueel kan ervoor worden gekozen om opgeslagen rechten niet aan
te tasten. Deze mogelijkheid (a) zou een extra impuls betekenen voor
bedrijven om een emissiereductie als een ere te laten opsIaan. De waarde
van de opgeslagen ere's moet dan weI bij het bepalen van het percentage
tot reductie van de in omloop zijnde vervuilingsrechten worden meegewogen
(de opgeslagen rechten kunnen immers nog worden gebruikt). Het is echter
niet geheel duidelijk, of er dan een schadevergoeding moet worden betaald
aan de bedrijven met in omloop zijnde vergunningen, die door de overheid
in waarde worden verminderd.

280 Deze vonn is reeds vee) toegepast door de staten v66r de uitvaardiging van het ETPS. E.
Rehbinder en R.U. Sprenger, a.w. 1984, p. 65.
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De mogelijkheden (b) en (c) zijn niet aantrekkelijk. De aanvang van
de tijdelijke opschorting, en de duur daarvan zijn immers onzekere factoren.
Bovendien vindt bij deze mogelijkheden net als bij (a) een ongelijke
behandeling plaats van bedrijven die weI en bedrijven die niet hebben
opgeslagen. Zowel bij (b) als bij (c) wordt de temporele verplaatsing van
vervuilingsrechten niet gestimuleerd.

Terzake van het stellen van regels met betrekking tot de aantastbaarheid
van een ere wordt door het EPA aan de staten een grote beleidsvrijheid
gelaten. Het is opvallend dat het ETPS juist omtrent het moeilijke en voor
de werking van de vergunningenmarkt van belang zijnde vraagstuk van
de aantastbaarheid van het vervuilingsrecht weinig duidelijkheid ver-
schaft.!"

5.3.3.6 Beschouwing van de vormgeving van het 'emissions trading'

In deze paragraaf (§5.3) heeft centraal gestaan onder welke voorwaarden
een vervuilingsrecht ingevolge het ETPS kan worden verplaatst. Hiermee
zijn evenwel nog niet alle toepasselijke regels inzake het 'emissions trading'
behandeld.

In de eerste plaats dient ook bij het 'emissions trading' aan de wettelijke
voorschriften, met name de NSPS en die betreffende het 'New Source
Review' , waaronder de BACT-en LAER -verplichting, te worden voldaan.
Voor een goed overzicht van de mogelijkheden tot het verplaatsen van
vervuilingsrechten dienen alle algemeen verbindende voorschriften te worden
beschouwd. Het gaat hier te ver om preeies alle mogelijkheden en
beperkingen terzake van het verplaatsen van vervuilingsreehten te
behandelen. In deze paragraaf zijn wel de belangrijkste elementen van het
'emissions trading' aan de orde gesteld.

In de tweede plaats kunnen de staten eigen regelingen voor het
'emissions trading' opstellen, waarin zij de voorwaarden neergelegd in het
ETPS op een alternatieve wijze kunnen vormgeven dan wel kunnen
aanseherpen. Zoals hiervoor reeds is aangeduid, laat het EPA ingevolge
het ETPS op sommige onderdelen een aanmerkelijke beleidsvrijheid over
aan de staten, zoals bijvoorbeeld het geval is met betrekking tot de bepaling
van de mogelijkheid voor de overheid om een ere aan te tasten. Op deze
wijze kan er van staat tot staat een andere regeling van kraeht zijn.

281 Zie ook reeds in een vroeg stadium terzake van de 'offset policy': J.L. Landsu, a.w. 1979,
p.595.

221



Hocfdstuk IV

Een volledig overzicht van de gehele vergunningenmarkt biedt het
voorgaande dus niet. Het geeft weI de kern weer van het 'emissions trading'
beleid: de mogelijkheid tot het intern dan weI extern verplaatsen van
vervuilingsrechten.

In §ill.3 is op een aantal aandachtspunten gewezen die bij de vormgeving
van de vergunningenmarkt een rol spelen: de norms telling gericht op het
geven van een bepaalde bescherming aan het milieu; de positie van derde-
belanghebbenden en de controleerbaarheid van de verplichtingen. Ook is
daar ingegaan op de aansluiting op de bestaande milieuwetgeving en tot
slot op de werking van de vergunningenmarkt. De vormgeving van het
'emissions trading', zoals dat hiervoor is beschreven, geeft met het oog
op deze aspecten aanleiding tot de volgende opmerkingen:

Door het EPA is in het ETPS beklemtoond, dat de mogelijkheid tot
het verplaatsen van emissierechten geen nadelige invloed mag hebben
op het bereiken of instandhouden van de luchtkwaliteitseisen. Om deze
reden worden er verschillende waarborgen voor het bereiken van de
milieudoelstelling ingebouwd. Zo moet in ieder geval elke externe of
temporele verplaatsing door de overheid worden getoetst. Indien er een
externe of temporele verplaatsing plaatsvindt, dan dienen de nieuwe
emissielimieten in een vergunning te worden opgenomen. Op deze wijze
is er steeds duidelijkheid omtrent de rechtspositie van de deelnemers
aan 'emissions trading'.
De aanwezige wettelijke voorschriften werden niet geschikt gevonden
als criterium voor de bepaling van een emissiereductie. De reden is
gelegen in het verschil tussen toegestane en actuele reducties, en de
oorzaak van een reductie. Door hantering van een basis-emissieniveau
wordt beoogd om papieren reducties te voorkomen, hetgeen een
beperking vormt op de verplaatsingsmogelijkheden maar ten goede kan
komen aan de realisering van de luchtkwaliteitseis. Niettemin worden
hierdoor degenen die meer hebben vervuild in een gunstigere situatie
geplaatst.
Terzake van depositie van derde-belanghebbenden wordt er in het ETPS
op gewezen dat in voldoende informatiemogelijkheden, inspraakrechten
en beroepsgangen voorzien dient te zijn. De positie van derden lijkt
door 'emissions trading' gezien de genoemde waarborgen niet te
verslechteren.
Hiervoor is al opgemerkt, dat het 'emissions trading' moet worden
gezien als een transformatie van bestaande milieuwetgeving tot een
vergunningenmarkt. De bestaande milieuwetgeving drukt een grote
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stempel op de vormgeving van de vergunningenmarkt. Dit komt omdat
er, met uitzondering van de 'offset', geen wijziging van de milieuwetge-
ving heeft plaatsgevonden. De technologische criteria blijven van kracht,
ook indien van 'emissions trading' gebruik wordt gemaakt. Ook bij de
wettelijk geregelde 'offset' blijft de traditionele regulering van belang,
hetgeen blijkt uit de verplichting dat een nieuwe bran aan de LAER-
verplichting dient te voldoen. Dit geldt niet indien van 'netting' gebruik
wordt gemaakt, maar ook dan geldt er (indien van toepassing) een
technologische verplichting, te weten de NSPS.
In het ETPS worden niet aIleen waarborgen voor het milieu en voor
derden geregeld, maar worden ook voorzieningen getroffen om de markt
ook daadwerkelijk te laten functioneren.
In de eerste plaats betekent de mogelijkheid van 'banking' een
verruiming om van de 'offset' en de 'bubble' gebruik te maken.
Uitdrukkelijk wordt gesteld dat de bank een coordinatiefunctie kan
vervullen, mede omdat er een registratie wordt bijgehouden en omdat
voornemens tot het creeren van een ere in een vroeg stadium moeten
worden gemeld.
In het ETPS worden beleidsuitgangspunten geformuleerd voor handha-
vingsacties indien er een onregelmatigheid bij een verplaatsing
voorkomt. Duidelijkheid omtrent de publiekrechtelijke aansprakelijkheid
terzake van een met een verplaatsing gepaard gaande onregelmatigheid
is in het belang van de werking van de markt. Een verkrijger van een
vervuilingsrecht zal bijvoorbeeld minder geneigd zijn een bedrag voor
een ere te betalen indien dit ere kan worden ingetrokken in het geval
dat er onregelmatigheden zijn inzake de creatie van het ere.
De mogelijkheden tot handhaving zijn niet anders dan bij het traditionele
systeem. De bedrijven dienen zelf gegevens bij te houden omtrent de
nakoming van de opgelegde verplichtingen. Wat betreft de vaststelling
van nieuwe emissielimieten ten gevolge van een verplaatsing dient
ervoor te worden gezorgd dat ook het EPA een handhavingsbevoegdheid
heeft. Hiermee kan worden voorkomen dat een door een staat gedoogde
overtreding niet door het EPA kan worden aangevochten.
Indien bedrijven van de marktconforme regulering gebruik wensen te
maken, dient er door henzelf initiatief te worden genomen:
'It will be the responsibility of industry to suggest alternative control
approaches and demonstrate satisfactorily that the proposal is equivalent
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in pollution reduction, enforceability and environmental impact to
existing individual standards.' .282

De overheid beperkt zich tot het aangeven van de kaders waarbinnen
een belasting van het milieu door bedrijven kan plaatsvinden.i" De
beslissing omtrent de daadwerkelijke maatregelen die moeten worden
genomen om een bepaalde emissielimiet te bereiken wordt als het ware
neergelegd bij de bedrijven zelf. Bovendien wordt aan bedrijven de ver-
plichting opgelegd om gegevens ten behoeve van de controletaak van
de overheid bij te houden.
Het is op voorhand moeilijk aan te geven of, en zo ja, hoe het
'emissions trading' tot een verandering van de bestuurslasten zalleiden.
Gezien de extra gedragsalternatieven die er voor de bedrijven door het
'emisson trading' mogelijk worden, zou verwacht kunnen worden dat
deze extra bestuurslasten met zich meebrengen. Elke externe en/of
geografische verplaatsing dient immers door de overheid te worden
beoordeeld. Uit de voorwaarden die in het ETPS worden gesteld terzake
van het 'banking' blijkt bijvoorbeeld, dat de overheid belast kan worden
met taken in deze, zoals het beoordelen van de mogelijkheid om een
ere op te slaan en bet bijhouden van een registratie. Niettemin moet
worden bedacht, dat het vestigen en uitbreiden of wijzigen van een
bedrijf onder de klassieke CAA-regulering ook om intensieve bestuursin-
spanningen vraagt.
Alleen de 'netting' -variant lijkt een redelijke vermindering van
overheidsinspanningen tot stand te brengen. In dit geval neemt immers
het bedrijf intern zodanige maatregelen, dat er geen verplicbting tot
bet 'New Source Review' ontstaat, waardoor de overheid wordt
ontheven van de daannee samenhangende inspanningen.

Conclusie
De kern van de structuur van de vergunningenmarkt inzake 'emissions
trading' is nu duidelijk. Gesteld kan worden, dat het geheel van regels met
betrekking tot 'emissions trading' complex is. Allereerst moet de structuur
van de CAA worden begrepen om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden
tot het uitwisselen van emissierechten. In de tweede plaats treft men de
regelingen met betrekking tot 'emissions trading' op verschillende plaatsen

282 A.I. Buonicore, a.w. 1980, p. 98. Dit citaat is mijns inziens ook van toepassing op het ETPS
van 1986.

283 Door Brady is de verwachting geuit, dat door 'emissions trading' de bestuurlijke inspanningen
met betrekking tot de normstelling in het kader van de eAA zouden verminderen. G.L.
Brady, a.w. 1983, p. 5.
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aan (bijvoorbeeld in de CAA, in een 'interpretative ruling' en in een
beleidsverklaring). Bovendien worden de voorwaarden aan het 'emissions
trading' op verschillende niveaus uitgevaardigd (op federaal niveau en op
statelijk niveau). In de derde plaats vormen enkele hiervoor weergegeven
aspecten van het 'emissions trading' slechts beleidsuitgangspunten, die pas
in een concrete situatie hun definitieve vorm krijgen.

Desondanks moet worden gesteld dat het 'emissions trading' een
belangrijke flexibilisering is van de bestaande 'command and control'
regulering onder de CAA. De voorwaarden waaronder een vervuilingsrecht
kan worden verplaatst, kunnen uit een oogpunt van de bescherming van
het milieu en de positie van derde-belanghebbenden aanvaardbaar worden
geacht. Dit neemt niet weg, dat er bij de vormgeving van het 'emissions
trading' kanttekeningen kunnen worden geplaatst. Het belangrijkste punt
van kritiek is, dat de wijze waarop de verdeling van de vervuilingsrechten
door de overheid geschiedt, niet bevredigend is omdat het een bevoordeling
impliceert van de grotere vervuilers. Er wordt (in bepaalde gevallerr'")
immers aangesloten bij de actuele emissie van een bedrijf. Indien er zou
worden aangesloten bij de wettelijk toegestane verplichting, dan zou geen
of in mindere mate sprake zijn van benadeling van de grotere vervuilers.
Niettemin levert het aansluiten bij de wettelijk toegestane luchtvervuiling
het bezwaar op, dat er vanwege de 'papieren reductie' mogelijkheden in
de praktijk een toename van de luchtverontreiniging zou kunnen ontstaan.
Hiermee wordt evenwel in feite een gebrek van de bestaande regulering
blootgelegd. Een voorwaarde voor het aansluiten van de verdeling van de
vervuilingsrechten op de bestaande wettelijke beperkingen van de luchtver-
ontreinigende activiteiten van bedrijven is dan ook, dat deze normen geen
onvolkomendheden vertonen.

5.3.4 Het 'emissions trading' en de nieuwe eAA

In de CAA 1990 worden de staten er op gewezen dat van 'emissions trading'
gebruik kan worden gemaakt. De wet zelf geeft geen uitvoerige regeling
van het 'emissions trading' .285 Verspreid in de wet komen slechts enkele
relevante bepallngen terzake van het 'emissions trading' voor. De 'offset'

284 Zie §5.3.3.2 sub (a). Als in bet betreffende gebied de lucbtkwaliteitseis niet wordt
overschreden, behoeft niet te worden aangesloten bij de actuele emissieniveaus.

285 Zie echter de vraagstelling in F .R. Anderson e.a., a.w. 1990, p. 269: 'If trades work best
when there is some leniency in criteria that govern them, but if leniency interferes with
improving air quality, how should EPA deal with this problem?Is this an issue for Congress?'
en op p. 271: 'Is it time to amend the Act explicitly to authorize full bubbling?'.
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mogelijkheid blijft uitdrukkelijk bestaan, maar er worden wel zoals hiervoor
reeds is aangegeven nieuwe regels gesteld. Door het EPA moet een regeling
worden uitgevaardigd omtrent een 'basis-emissieniveau' ten behoeve van
de 'offset'. Wat betreft de 'offset' wordt onder meer bepaald, dat onder
bepaalde omstandigheden een 'Old Growth Allowance' niet kan worden
gebruikt. Wat dit precies inhoudt, is vooralsnog onduidelijk.
Een van de motieven voor de introductie van een integrale 'luchtvergun-

ning' in de CAA 1990 was om te voorzien in een helder basis-emissieniveau
ten behoeve van 'emissions trading' (zie ook §4.5 over het nieuwe
vergunningenstelselj.P' In de betreffende vergunning moeten alle CAA-
verplichtingen voor een bedrijf worden opgenomen. In het hoofdstuk
'vergunningen' van de nieuwe CAA, wordt voorts verwezen naar de mo-
gelijkheid van 'netting'. Voor goedkeuring door het EPA van een door een
staat te creeren vergunningenstelsel wordt in sec. 502(b)(l0) gesteld dat
wijzigingen, die niet als een aanmerkelijke wijziging onder het NAAQS
stelsel kunnen worden aangemerkt, niet leiden tot een herziening van de
vergunning, mits de wijzigingen geen overschrijding tot gevolg hebben van
de op grond van de vergunning toegestane emissie. Het 'netting' dient zowel
aan de directeur van het EPA als ook aan de vergunningverlendende instantie
van te voren te worden gemeld, en wel tenminste zeven dagen voordat zij
doorgang vindt.
Tot slot kan worden vermeld, dat ook in het kader van het stelsel voor

de regulering van gevaarlijke stoff en compensaties worden toegestaan.?"

5.4 Ervaringen met het 'emissions trading'

5.4.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op praktijkervaringen met het 'emissions
trading'. Het doel hiervan is het ontdekken van knelpunten in de werking
van de vergunningenmarkt en het vinden van oorzaken daarvan. Voor het
weergeven van de ervaringen wordt gebruik gemaakt van verrichte evaluaties
van het 'emissions trading'. Tijdens de loop van dit onderzoek is echter
gebleken, dat er niet veel gegevens omtrent het resultaat van toepassing
van 'emissions trading' zijn. Belangrijke onderdelen van 'emissions trading'

286 A.W. Eckert, Operating permits: The New Program, EPA Joumalja/fe 1991, p. 39.
287 A. Pytte, a.w. 1990 p. 3943. Dit blijft verder buiten beschouwing.
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worden door statelijke of locale overheden uitgevoerd en er heeft geen
systematische verzameling van deze gegevens plaatsgevonden.?"

Zoals uit de vorige paragraaf blijkt, is de uitvaardiging van het ETPS
in 1986 een belangrijke gebeurtenis in de ontwikkeling van het 'emissions
trading' . Omdat zij een definitieve beleidsregeling is, geeft het ETPS duide-
lijkheid omtrent de beleidsuitgangspunten terzake van de mogelijkheid tot
het verplaatsen van vervuilingsrechten. Er zijn echter weinig onderzoeksre-
sultaten bekend van de toepassing van de varianten van 'emissions trading'
na de uitvaardiging van het ETPS. WeI zijn er studies verricht naar de
praktijk van het 'emissions trading' v66r de uitvaardiging van het ETPS.
In deze paragraaf zal dan ook hoofdzakelijk aandacht worden besteed aan
deze ervaringen. Voor het weergeven hiervan is vooral gebruik gemaakt
van een publicatie van Hahn en Hester, getiteld: 'Where did all the markets
go? An analysis of EPA's emissons trading program' .289 Daarnaast is
gebruik gemaakt van andere literatuur, waarnaar in het notenapparaat zal
worden verwezen. Dit betreft bijvoorbeeld het boek 'Acid rain and emissions
trading. Implementing a market approach to pollution control' van Raufer
en Feldman. De auteurs hebben door middel van interviews met (energie-
)bedrijven onderzocht, welke knelpunten er waren voor de inzet van de
mogelijkheden van het 'emissions trading'. Bovendien heeft een gesprek
met Barry Elman, werkzaam bij het EPA, aanvullende informatie opgeleverd
over de werking van het 'emissions trading', waarnaar in de tekst zal
worden verwezen.

De resultaten die in de literatuur met betrekking tot het gebruik van
'emissions trading' worden weergegeven, sporen niet altijd met elkaar. Waar
er belangrijke verschillen zijn, zal dat worden aangegeven.

In §m.4 is wat betreft de vormgeving en de werking van de vergunnin-
genmarkt ook gewezen op de inspanningen die het bestuur zou moeten
verrichten terzake van de uitvoering en handhaving van het instrument.
Het zou interessant zijn om met betrekking tot dit aspect de ervaringen met
het 'emissions trading' weer te geven. Dit is echter slechts in beperkte mate
mogelijk vanwege het ontbreken van evaluaties hieromtrent.

288 T.H. Tietenberg, a.w. 1990, p. 19.
289 Ben eerste versie is verschenen in 1987 als een 'working paper' bij de School of Urban

and Public Affairs, Carnegie Mellon University te Pittsburg. In 1989 is het stukgepubliceerd
in de Yale Journal on Regulation, Vol. 6, p. 109-153. Er zal in deze paragraaf steeds naar
deze laatste versie worden verwezen door middel van: 1989 (b). OokHahn en Hester merken
op, dat er weinig aandacht is besteed aan het evalueren van het 'emissions trading'. R. W.
Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 109, en ook p. 112, noot 17.
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De opzet van deze paragraafis als volgt. In §5.4.2 wordt ingegaan op de
ervaringen met het 'emissions trading'. Aan de hand van drie aandachtspun-
ten wordt inzicht gegeven in de werking van de vergunningenmarkt, te
weten (1) het aantal verplaatsingen, (2) de kostenbesparingen voor de
bedrijven en (3) de effectiviteit, dat wi1 zeggen de invloed van het 'emissions
trading' op het verwezenlijken van de NAAQS. Uit deze paragraaf volgt,
dat het aantal exteme verplaatsingen beperkt is geweest. In §5.4.3 worden
mogelijke redenen voor het beperkt aantal verplaatsingen weergegeven zoals
die in de literatuur worden vermeld. Het geheel wordt in §5.4.4 afgesloten.

5.4.2 Ervaringen

\

De drie genoemde aandachtspunten worden per variant van 'emissions
trading' behandeld (achtereenvolgens 'offset', 'bubble', 'netting' en 'ban-
king'). In§5.2.9 is reeds gesteld, dat de 'netting' variant niet gekwalificeerd
kan worden als een vergunningenmarkt, omdat er slechts interne verplaat-
singen plaatsvinden. Ook interne verplaatsingen in het kader van de 'offset'
en de 'bubble' maken 'emissions trading' niet tot een vergunningenmarkt.
Toch worden ook de ervaringen met deze interne verplaatsingen kort
weergegeven. Hiermee kan inzicht worden verkregen in de waarde van
deze flexibilisering van de 'command and control' regulering. Dit is van
belang, omdat de mogelijkheid van interne verplaatsingen van invloed kan
zijn op de behoefte aan externe verplaatsingsmogelijkheden.

De drie aandachtspunten luiden als volgt:
1) De verplaatsing van vervuilingsrechten. In welke mate. is gebruik

gemaakt van een element van 'emissions trading'? Met name is van
belang de vraag of, en zo ja, in welke mate, er daadwerkelijk externe
verplaatsingen zijn voorgekomen. Ook zal aan de orde worden gesteld
in hoeveel staten een 'formele bank' is ingesteld, en of op grond hiervan
temporele dan weI externe geografische verplaatsingen zijn verricht;

2) Financiele besparing voor de bedrijven. In hoeverre zijn er in vergelij-
king met de bestaande regulering kostenbesparingen voor de bedrijven
opgetreden door gebruikmaking van de mogelijkheden van het 'emissions
trading'? Een financiele besparing kan ontstaan doordat een bedrijf de
inzet van beheersingsmaatregelen beter kan afstemmen op zijn
individuele situatie en doordat een bedrijf een minder uitvoerige
vergunningprocedure behoeft te doorlopen, waardoor het bijvoorbeeld
gespaard blijft van het maken van een uitvoerige vergunningaanvraag;
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3) Effectiviteit. Onder effectiviteit wordt in dit verband verstaan de bijdrage
die het 'emissions trading' levert aan het bereiken van de doelstelling
van de CAA: het verwezenlijken van een bepaalde luchtkwaliteit die
in een NAAQS is neergelegd. Zijn er gegevens met betrekking tot de
invloed van 'emissions trading' op de realisering van de luchtkwali-
teitseisen?

5.4.2.1 De verplaatsing van vervuilingsrechten

'Offset'
Zoals hiervoor reeds is aangeduid, is de 'offset' -variant geen vrijblijvendheid
voor de bedrijven, maar een verplichting voor vestiging in een 'nonattain-
ment' gebied (en onder omstandigheden ook in een 'attainment' gebied).
De beoordeling van een 'offset'-verplaatsing geschiedt op statelijk niveau.
Er is geen bron op federaal niveau waaruit het aantal 'offset' verplaatsingen
blijkt.290

Tussen 1977 en 1980 hebben ongeveer 1500 'offsets' plaatsgevonden,
en tussen 1981 en 1986 ongeveer 500.291 Het feit, dat er in de tweede
peri ode minder compensaties hebben plaatsgevonden, is veroorzaakt door
een herdefiniering van het begrip 'major source'. Door een nieuwe, engere
definitie vielen relatief weinig bronnen onder de 'offset' verplichting.F"

Exteme verplaatsingen hebben zeer weinig plaatsgevonden.F" In 1981
schijnen er ten minste 27 externe verplaatsingen te zijn geweest.F" In
totaal zouden er volgens Hahn en Hester 200 externe 'offsets' zijn verricht,
maar zij geven niet precies aan welke periode dit betreft.f" In ten minste
een geval is er een externe verplaatsing door middel van een 'lease-contract'
verricht. 296

290 J.J. Boland, Economic instruments for environmental protection in tbe United States, 15
december 1986, Parijs.

291 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 119. Vergelijk ook de afwijkende aantallen
die door I.J. Boland worden genoemd. J.I. Boland, a. w. 1986, p. 38. Volgens de gegevens
van Boland zouden er eind 19843000 verplaatsingen hebben plaatsgevonden.

292 Zie ook J.A. del Calvo y Gonzalez, a.w. 1981, p. 401. Hij geeft aan, dat er slecbts een
beperkte beboefte is aan bet gebruik maken van de 'offset' . Een gewone staalfabriek emitteert
minder dan 100 ton, betgeen bet criterium is voor kwalificatie tot 'major source'. Zie ook
W.F. Pedersen, a.w. 1981, p. 1088-1089.

293 Hahn en Hester leiden dit af uit een gesprek met J. Palmisano, toendertijd werkzaam bij
bet EPA.

294 I.A. del Calvo y Gonzalez, a.w. 1981, p. 401.
295 Zie R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 138.
296 R.K. Raufer, S.L. Feldman, Acid rain and emissions trading. Implementing a market

approach to pollution control, Totowa 1987, p. 125.
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In bepaalde gebieden zijn er beduidend meer externe verplaatsingen
verricht dan in andere regio's. Met name in het 'South Coast Air Quality
Management District' in Californie heeft een ruime toepassing van de
'offset'-variant plaatsgevonden."? Ben van de redenen hiervoor is het
feit, dat hier een ruimere definitie van het begrip 'major source' werd ge-
hantecrd.?" waardoor een uitbreiding of een nieuwe bron eerder onder
de 'offset' verplichting viel dan het geval is bij de federale regeling.F"
Verder gelden er in het gebied strenge vereisten voor bedrijven, waardoor
het 'netting' minder goed mogelijkis. De externe verplaatsingen zijn vooral
terzake van VOS verricht. Volgens Hahn en Hester is maar een fractie van
de toelaatbare vervuilingsruimte extern verplaatst. Het ontbreken van meer
externe verplaatsingen kan volgens hen niet gelegen zijn in een gebrek aan
vraag, gezien de strenge vereisten die in het gebied gelden. Het aanbod
is gering, onder meer doordat de verkopers van ere's vaak moeilijk te
achterhalen zijn. Het schijnt niet ongebruikelijk te zijn, dat kopers van ere's
enkele duizenden dollars voor bemiddeling dienen te betalen.

'Bubble'
Voor de uitvaardiging van het ETPS zijn er nauwelijks externe verplaat-
singen verricht. Er wordt meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
door middel van interne verplaatsingen op een alternatieve wijze aan de
geldende verplichtingen te voldoen. Met name in de beginjaren 1979 tot
en met 1983 is veel gebruik gemaakt van de interne 'bubble' . Hierin kwam
in 1984 een kentering omdat vanwege de meningsverschillen omtrent de
voorwaarden voor 'bubbling' de behandeling door het EPA van bijna alle
aanvragen werd bevroren. Het hiermee gepaard gaande uitstel en de
onzekerheid omtrent de toekomstige voorwaarden veroorzaakte een
ontmoediging voor staten om het 'bubbling' te stimuleren (en daarmee dus
ook de externe 'bubble').

In 1984 waren er 89 interne 'bubbles' goedgekeurd door de staten, met
name terzake van VOS, zwevende deeltjes en S02. In 1986 waren door
het EPA voor deze stoff en in totaal 42 'bubbles' goedgekeurd'?'. In

297 Zie hierover R. W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 120-122.
298 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 120, noot 67: 'The emission level at which

a source is classified as major is only 20 tons per year, compared to 100 or 250 tons in
the EPA standard.' .

299 De nieuwe CAA kent ook ruimere definities van het begrip 'major source' voor gebieden
waar de luchtkwaliteit door ozon en zwevende deeltjes ernstig is verontreinigd.

300 Vergelijk de iets andere gegevens van 1.1. Boland, a.w. 1986. Zie voor een overzicht van
de goedgekeurde vas 'bubbles': A.T. Creekmore, Emission trades for sources of volatile
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november 1986 waren er door het EPA tien statelijke 'bubble'-regelingen
goedgekeurd, terwijl door twaalf anderen een dergelijke regeling werd
voorbereid.??' Volgens Hahn en Hester zijn er geen externe verplaatsingen
onder statelijke regelingen voorgekomen. Hahn en Hester melden dat, voor
zover het EPA aanvragen voor een 'bubble' heeft beoordeeld, slechts twee
externe verplaatsingen in het kader van de 'bubble' hebben plaatsgevon-
den.302In een van deze gevallen werden de ere's geleasd.?" Deze casus
is als volgt.

De 'General Electric Company' ontdekte in 1981 dat zij terzake van
een produktielijn niet aan de opgelegde voorschriften betreffende de
uitstoot van VOS kon voldoen. De produktielijn zou nog slechts twee
jaar worden gebruikt. Het bedrijf stond voor de vraag, of het het voor-
schrift zou overtreden, waarmee aanzienlijke straffen zouden worden
geriskeerd, of ter naleving van het voorschrift een investering te ver-
richten van 1,5 miljoen dollar. In plaats van deze twee mogelijkheden
werden er van een ander bedrijf, de 'International Harvester Company',
voor een periode van twee jaar ere's gehuurd.

Ook de tweede casus heeft betrekking op VOS. Het bedrijf 'Borden
Chemical Co' heeft opgeslagen emissierechten gebruikt om aan bepaalde
opgelegde voorschriften te voldoen. Gebruikmaking van de 'bubble' was
het goedkoopste alternatief voor het bedrijf.

Na de uitvaardiging van het ETPS is voor zover bekend de toepassing van
de 'bubble' niet toegenomen. Volgens Elman wordt dit onder meer
veroorzaakt door het feit, dat toen het ETPS in 1986 werd uitgevaardigd,
reeds veel bedrijven in overeenstemming met de opgelegde normen
handelden. De kosten voor de beheersingsmaatregelen waren derhalve reeds
gemaakt, waardoor een 'bubble' niet in een behoefte voorzag. Na uit-
vaardiging van het ETPS hebben er volgens Elman ten minste 10 a 15
bubbles plaatsgevonden. Hij acht dit dan ook een positief resultaat. Een
nieuwe CAA met nieuwe deadlines zal een nieuwe impuls geven aan het
gebruik van de 'bubble' .304

organic compounds, U.S. EPA, 1989, appendix A.
301 R.K. Raufer, S.L. Feldman, a.w. 1987, p. 23.
302 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. I989b, p. 123. De vindplaatsen zijn: 47 FR 1291, 12

januari 1982,40 CFR §52.920(c)(26); en: 47 FR 20125, II mei 1982,40 CFR B5292(c)(32).
303 Zie E. Rehbinder en R.U. Sprenger, a.w. 1984, appendix XU, sub 5; Zie ook R. Liroff,

a.w. 1986, p. 73-74.
304 Interview met Barry S. Elman, oktober 1990.
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Creekmore geeft aan, dat er vanaf 4 december 1986 tot maart 1989
terzake van VOS dertien bubbles door het EPA zijn beoordeeld.P"
Daarvan zijn er slechts twee goedgekeurd of staan op de nominatie om
goedgekeurd te worden. Hier is echter geen externe 'bubble' bij. De
belangrijkste reden voor het afkeuren van een 'bubble' aanvraag is het
ontbreken van de juiste informatie met betrekking tot het basis-emissieniveau
en onvoldoende waarborgen met betrekking tot de afdwingbaarheid van
de verplichtingen. Ook wordt er soms een onterecht gebruik gemaakt van
'shutdowns', hetgeen tot afwijzing leidt.

Op 29 maart 1989 waren er nog 22 'bubble' aanvragen in procedure
bij het EPA. Uit de gegevens van Elman en Creekmore worden afgeleid,
dat er tot oktober 1990 nauwelijks of geen externe verplaatsingen door het
EPA zijn beoordeeld.

'Netting'
Ook de gegevens omtrent het gebruik van 'netting' zijn niet systematisch
bijgehouden. Toch wordt in de literatuur gesteld dat de 'netting'-variant
verreweg het meest is toegepast. Ben schatting komt neer op ongeveer 8000
toepassingen gedurende 1974-1984.306 De toepassing van 'netting' in 1984
wordt geschat op 900.

'Banking'.
Van 'banking' is een zeer beperkt gebruik gemaakt.?" In 1986 zijn door
het EPA 5 regelingen van een bank voor ere's op locaal dan weI statelijk
niveau goedgekeurd. Tevens wordt door het EPA overwogen om nog 4
andere regelingen goed te keuren.P" Door 8 statelijke of locale overheden
zijn regelingen voor de instelling van een bank aangenomen, waarvan enkele
ter goedkeuring aan het EPA zijn voorgelegd. Enkele van deze banken
waren reeds voor het besluit van het EPA in werking. Bovendien wordt
(in 1986) door zeven anderen een dergelijke regeling overwogen.

Van de in Louisville ingestelde bank zijn de opgeslagen vervuilings-
rechten voor twee externe 'bubbles', goedgekeurd door het EPA, gebruikt
(tot 1986). Verder zijn er negen verplaatsingen ten behoeve van externe
'offsets' verricht, en negentien verplaatsingen ten behoeve van een interne
'offset' (tot 1986). Volgens Hahn en Hester zijn voor dit gebruik van de

305 A.T. Creekmore, a.w. 1989, p. 3 en appendix B.
306 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 133.
307 Zie R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 129 e.v.
308 EPA, Emissions Trading Status Report, Washington, January I, 1986.
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mogelijkbeid tot temporele verplaatsingen twee oorzaken aanwijsbaar: in
de eerste plaats zijn er weinig beperkingen op de aanwending van opgeslagen
ere's, en zijn de voorwaarden waaronder de ere's kunnen worden gebruikt
duidelijk. In de tweede plaats wordt er een openbaar register bijgehouden
van de opgeslagen ere's. Begin 1986 bevatte de bank Louisville 17
opgeslagen hoeveelheden ere's.
Van in andere staten aanwezige mogelijkbeden tot temporele verplaatsing
is een zeer beperkt gebruik gemaakt. De statelijke of locale rege1ingen
varieren nogal terzake van de voorwaarden voor het gebruik van een
opgeslagen ere en de rege1ing van de aantastbaarheid van de ere's, In het
algemeen behouden de staten zich het recht voor om ere's in te trekken
dan weI in waarde te verminderen?"

Conclusie
De bovenstaande gegevens geven geen volledig beeld van het aantal
verplaatsingen vanaf de aanvang van het 'emissions trading' -be1eid, maar
er worden weI enkele jaren uit deze periode bestreken. Er ontbreken vooral
gegevens van de peri ode na uitvaardiging van het ETPS.

Op basis van de beschikbare gegevens betreffende de situatie v66r del
uitvaardiging van het ETPS moet worden geconcludeerd, dat het aantal
in de praktijk voorkomende externe verplaatsingen teleurstellend is. Er ka9'1
feitelijk nauwelijks worden gesproken van een markt voor vervuilingsrech1J
ten.
De 'netting' variant kan daartoe vanuit haar aard niet aan bijdragen. De
'bubble' variant heeft nauwelijks geleid tot externe verplaatsingen. Ook
het gebruik van 'banking' is te1eurstellend. In het merendeel van de staten
was er zelfs geen 'banking' -regeling. De 'offset' variant heeft nog het meest
bijgedragen aan een in de praktijk werkende vergunningenmarkt, omdat
hier de meeste externe verplaatsingen hebben plaatsgevonden.
Wat betreft de situatie onder het ETPS is het onduidelijk, of er een

toename van het aantal externe 'offsets', het aantal externe 'bubbles' of
het aantal temporele verplaatsingen heeft plaatsgevonden.

5.4.2.2 Financiele besparingen voor her bedrijfsleven

Uit de vorige paragraaf blijkt dat de interne verplaatsingen de hoofdmoot
van het 'emissions trading' vormen. De financiele besparingen worden
daarom kort weergegeven.

309 R.W. Hahn, G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 131.
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'Offset'
Met betrekking tot de 'offset' -mogelijkheid is de kostenbesparing moeilijk
aan te geven. Er zijn geen directe kostenbesparingen mogelijk voor bedrijven
door een efficientere inzet van beheersingsmaatregelen. Ben nieuwe bron
die onder de 'offset' -verplichting valt, dient immers het LAER-vereiste
na te komen. Echter, het feit, dat het aan bedrijven is toegestaan om uit
te breiden of zich te vestigen in een gebied met een slechte luchtkwaliteit
zonder dat er een toename van de vervuiling ontstaat, betekent een
economisch voordeel in vergelijking met een klassiek verbod op verdere
luchtverontreiniging.
Dudek en Palmisano nemen aan, dat door de 2500 'offsets' die naar

hun oordeel hebben plaatsgevonden, een kostenbesparing van 25 miljoen
dollar is verwezenlijkt. Waaruit deze kostenbesparing bestaat, wordt door
hen niet duidelijk aangegeven."? Er wordt ook niet duidelijk gemaakt,
of er een verschil is in kostenbesparingen tussen interne en externe 'offsets'.

'Bubble'
In een in 1985 verschenen rapport wordt geschat, dat er door de tot dan
toe door het EPA goedgekeurde 42 'bubbles' een kostenbesparing van
driehonderd miljoen dollar tot stand is gekomen voor de bedrijven. Echter,
er worden ook hogere kostenbesparingen geschat, zelfs in de orde van
grootte van achthonderd miljoen dollar. 311 Deze kostenbesparingen worden
door de interne 'bubbles' verwezenlijkt.P?
De kostenbesparing van de externe 'bubble' waarvan door de 'General

Electric Company' is gebruikgemaakt, is aanzienlijk. In plaats van een
investering van een 1,5 miljoen dollar konden ere's worden geleasd ter
waarde van $60.000.313 Daarnaast is er door General Electric een optiesom
betaald van $5.000.314

Wetting'
Gezien het gebrek aan exacte gevens omtrent het gebruik van 'netting',
kunnen ook hier de kostenbesparingen slechts worden geschat.

310 0.1. Dudek en 1. Palmisano, a.w. 1989, p. 233.
311 0.1. Dudek en J. Palmisano, a. w. 1988,p. 243, onder verwij zing naar U.S. EPA Regulatory

Reform Staff, emission trading status report (January 10, 1985), waarin een besparing van
achthonderd miljoen dollar wordt vermeld.

312 Hahn en Hester merken op, dat deze door het EPA verrichte schatting wel wat san de
positieve kant kan zijn. R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 128, noot 100.

313 Zie R.A. Liroff, a.w. 1986, p. 73-74.
314 R.K. Raufer, S.L. Feldman, a.w. 1987, p. 125.
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Terzake van het uitsparen van formele verplichtingen op grond van het
NSR, zoals het gereedmaken van een vergunningaanvraag en het aanleveren
van gegevens, kan gesproken worden van een gemiddelde kostenbesparing
van vijfduizend tot vijfentwintigduizend dollar.

De kostenbesparing door het ontwijken van technische verplichtingen
in het kader van het NSR, zoals de LAER en BACT verplichting, is
aanzienlijk. Met name in het geval dat NSPS niet van toepassing zijn, kan
deze kostenbesparing van grote omvang zijn. Hahn en Hester schatten (op
basis van een aantal onzekere factoren!) dat de gemiddelde kostenbesparing
door 'netting' honderdduizend tot een miljoen dollar bedraagt.l" In totaal
zou er vanaf de aanvang van de 'netting' -mogelijkheid tot 1986 zelfs sprake
zijn van een kostenbesparing van maximaalI2.000 miljoen dollar.?"

'Banking'
In 1986 wordt aangenomen, dat vanwege het beperkte gebruik, 'banking'
nauwelijks tot financiele besparingen heeft geleid."?

Conclusie
De in de literatuur genoemde kostenbesparingen die door 'emissions trading'
door de bedrijven zijn behaald, zijn aanzienlijk. Met name de interne
verplaatsingsmogelijkheid ingevolge het 'netting' heeft fors bijgedragen
aan de kostenbesparing. Hierbij past wel de kanttekening, dat vele bedragen
die in de literatuur worden genoemd, niet op exacte gegevens zijn gebaseerd.
Niettemin wordt gesproken van een totaal van 4 biljoen dollar aan
kostenbesparingen voor het bedrijfsleven."" Een kritische houding ten
aanzien van de juistheid van de aangegeven (geschatte) kostenbesparingen
is evenwel op zijn plaats. Het is bovendien in grote mate onbekend, in
hoeverre door het bedrijfsleven kosten zijn bespaard door het verrichten
van externe verplaatsingen. Dit geldt met name voor de 'offset'-mogelijk-
heid.

5.4.2.3 Effectiviteit

In deze paragraaf wordt nagegaan of door de toepassing van 'emissions [
trading' de bereiking van de ten doel gestelde luchtkwaliteit is beinvloed.

315 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 135.
316 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989a, p. 374.
317 Zie ook R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989a, p. 374.
318 R.N. Stavins, a.w. 1989, p. 6.
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Hiervoor is van belang om na te gaan, of de voorwaarden waaronder van
'emissions trading' gebruik kan worden gemaakt, correct zijn nageleefd,
en ofbij een correcte naleving niet toch een toename van de luchtvervuiling
heeft kunnen geschieden. Gegevens hieromtrent zijn echter moeilijk te
achterhalen, en worden in de literatuur nauwelijks vermeld.

Erkend wordt dat papieren verplaatsingen hebben plaatsgevonden, maar
dat dit in de loop der tijd is afgenomen.!" Met name het hanteren van
het basis-emissieniveau is niet gemakkelijk gebleken. 320 Veel staten hebben
de wettelijk voorgeschreven emissieniveaus toegepast in plaats van de actuele
emissieniveaus. Hierdoor kan in principe een toename van de feitelijke
luchtvervuiling ontstaan doordat er papieren verplaatsingen kunnen
voorkomen.

Hahn en Hester wijzen er op, dat het dillemma van de papieren transac-
ties niet door 'emissions trading' op zich wordt veroorzaakt, maar dat een
oorzaak is gelegen in de onvolledige registratie van de verplichtingen van
de vervuilers en de wijze waarop deze verplichtingen worden nagekomen.
Als de inventarisatie van emissies zou worden verbeterd, zodanig dat steeds
bekend is wat de actuele emissies zijn, dan is er geen probleem om het
actuele emissieniveau als aanknopingspunt te hanteren.

'Offset'
In het kader van de 'offset' zijn papieren verplaatsingen voorgekomen,
doordat de bestaande emissieniveaus lager waren dan de voorgeschreven
emissieniveaus.?" Toch stellen Hahn en Hester dat gezien het geringe
voorkomen van de 'offset' en de aandacht van de bestuurders voor de
milieukwaliteit, er geen sprake is van een belangrijk nadelig effect van
'offset' op de luchtkwaliteit.l"

'Bubbles'
Hahn en Hester stellen dat het onduidelijk is wat het effect van 'bubbles'
is op de luchtkwaliteit.f" Door Doniger wordt gemeld, dat v66r 1986
een derde deel van de 'bubbles' gebruik heeft gemaakt van papieren
verplaatsingen, waardoor er sprake is geweest van een toename van de

319 D.J. Dudek en J. Palmisano, a.w. 1988, p. 239.
320 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 116.
321 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 122-123.
322 Dudek en Palmisano steUen, dat er met betrekking tot de 'offset' geen buitengewone

handhavingsprobelemen zijn geweest. D.J. Dudek en J. Palmisano, a.w. 1988, p. 225.
323 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 129.
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luchtverontreiniging.f" Anderzijds wordt door Levin gesteld, dat door
het gebruik van 'bubbles' extra emissiereducties tot stand zijn gekomen
in vergelijking met wat onder de traditionele regulering zou zijn geschied.
Hahn en Hester trekken deze gedachte in twijfel. 325

In de in de vorige paragrafen besproken casus met betrekking tot de exteme
'bubble' terzake van de 'General Electric Company' is van een 'shutdown'
gebruik gemaakt. Het voor de luchtkwaliteit van het gebied verantwoorde-
lijke bestuursorgaan had deze 'shutdown' echter niet meegenomen voor
het aantonen van de bereiking van de luchtkwaliteitseis, waardoor de effec-
tiviteit van het luchtbeleid niet in gevaar werd gebracht. 326 Het gebruikma-
ken van 'shutdowns' kan echter, indien de looptijden van de vergunningen
niet staan aangegeven, negatief uitwerken, doordat een vergunning die bij
een oud bedrijf behoort gecontinueerd wordt bij een nieuw bedrijf. 327

In de andere vermelde casus waarin een exteme 'bubble' is toegepast, is
een ratio gehanteerd van 1, 1 tot 1.

Volgens Elman zijn er terzake van de 'bubble' weinig handhavingsproble-
men geweest. Een 'bubble' is iets wat een bedrijf zelf voorstelt, teneinde
kosten te besparen. Voor het mogen toepassen van een 'bubble' dient een
bedrijf een ingewikkelde procedure te doorlopen. Het feit dat een bedrijf
dit er voor over heeft wijst er op, dat het de nieuwe voorschriften graag
opgelegd wil krijgen, en dat is een teken dat het niet in strijd daarmee zal
handelen.F"

Wetting'
Deze variant kan een negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit (zie
§5 .2.4). Hahn en Hester stellen evenwel dat deze negatieve invloed gering
is.329

324 D.D. Doniger, The bubble on the cusp, in: The Environmental Forum, march 1986, p. 29
en 34.

325 R.W. HahnenG.L. Hester,a. w. 1989b, p. 129, m.n. noot 104. Daarwordtookdeopvatting
van Levin aangehaald.

326 Zie R.A. Liroff, a. w. 1986, p. 75.
327 Zie hieromtrent E. Rehbinder en R.O. Sprenger, a.w. 1984.
328 Interview met Barry S. Elman, oktober 1990.
329 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 136.
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Conclusie
Met name in bet beginstadium van 'emissions trading' zijn papieren
verplaatsingen voorgekomen. In dit verband is bet van belang dat de
voorwaarden waaronder kanworden verplaatst in bet ETPS zijn verscberpt,
mede met bet oog op bet tegengaan van papieren verplaatsingen. De
gegevens zijn niet volledig genoeg om een algemene conc1usie te trekken
omtrent de invloed van 'emissions trading' op de effectiviteit van bet
lucbtbeleid. Omtrent bet 'banking' zijn bijvoorbeeld nauwelijks gegevens
bekend. Bovendien is bet onderzoeken van de effectiviteit van een instrument
zeer lastig. Zo kan men zicb afvragen, boe de effectiviteit van bet beleid
zou zijngeweest bij bet ontbreken van 'emissions trading', betgeenevenwel
moeilijk te acbterbalen is. 330

5.4.3 Redenen voor het beperkt aantal exteme verplaatsingen

Uit de in de vorige paragraaf weergegeven ervaringen blijkt, dat in ieder
geval betreffende de praktijksituatie v66r bet ETPS nauwelijks gesproken
kan worden van een functionerende vergunningenmarkt. In deze paragraaf
wordt ingegaan op de oorzaken die daarvoor in de literatuur worden
aangewezen. Acbtereenvolgens komen aan de orde: (1) de rechtson-
zekerbeid, (2) de inspanningen voor een verplaatsing en tot slot (3) overige
belemmeringen.

5.4.3.1 Rechtsonzekerheid

\ Onzekerbeden of onduidelijkheden omtrent de voorwaarden waaronder van
'emissions trading' gebruik kan worden gemaakt, worden herbaaldelijk
aangewezen als belangrijke belemmeringen op bet verricbten van verplaat-
singen.

Doordat in 1982 door de recbter de 'netting' -variant in 'nonattainment areas'
niet recbtmatig werd geoordeeld, ontstond er tevens onzekerheid over de
andere elementen van bet 'emissions trading' beleid.!" Zo was er bijvoor-
beeld onzekerbeid over de recbtmatigheid van de toepassing van de 'bubble'
in 'nonattainment areas'. Eind 1983 werd door bet EPA dan ook de

330 Zie over de meting van de effectiviteit van milieubeleidsinstrumenten N.J.M. Nelissen,
Effectiviteit van milieuwetgeving, in: Ph. Eijlander e.a., Milieu als wetgevingsvraagstuk,
Zwolle 1991. Hij wijst op de methodologische gecompliceerdheid van het meten van de
effectiviteit van milieuwetgeving.

331 Zie daarover E. Rehbinder en R.U. Sprenger, Q.W. 1984, p. 196.
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behandeling van 'bubble'-aanvragen bevroren totdat er een definitieve
beleidsregeling zou zijn, die pas in 1986 is verschenen. Dit ontmoedigde
zowel bedrijven als ook staten om initiatieven met betrekking tot de 'bubble'
te onrplooien.i"
Op 4 december 1986 verschijnt de definitieve beleidsregeling. Hierdoor
wordt niet aIle onzekerheid weggenomen: een ingrijpen door het Congres
teneinde het 'emissions trading' te verbieden, werd voor zeer goed mogelijk
gehouden.F" In 1987 is nog in een wetsvoorstel opgenomen dat in een
nieuwe CAA het 'netting' en de 'bubble' niet zouden worden toege-
staari.P' Bovendien werd ook na de uitvaardiging van het ETPS door
milieuorganisaties gedreigd met processen indien van bepaalde vormen van
'emissions trading', met name de 'bubble' gebruik zou worden gemaakt.

Verder wordt genoemd het feit dat er onduidelijkheden voor bedrijven
waren met betrekking tot het basis-emissieniveau en met betrekking tot de
berekening van de actuele emissieniveaus. Hierdoor was het voor de
bedrijven onduidelijk op welke emissiereductie zij aanspraak zouden kunnen
maken.P" Dit heeft met name ook de exteme verplaatsingen belem-
merd.f"

Er kan worden geconcludeerd, dat de Interimregeling van 1982 niet
tot voldoende zekerheid heeft geleid teneinde verplaatsingen voor bedrijven
(en staten) aantrekkelijk te maken.?" Bedrijven lijken eerder voor zeker-
heid te kiezen dan voor mogelijke, met onduidelijkheid omgeven kostenbe-
sparingen.l"

Een zekere terughoudendheid is wellicht ook voortgevloeid uit de onduide-
lijkheid omtrent de gevolgen van het ontdekken of bekendmaken van nieuwe
ernissiereductie-mogelijkheden of -technieken. Het feit dat een nieuwe
technologie (door de stimulans van 'emissions trading') wordt uitgevonden
en wordt toegepast, kan tot gevolg hebben dat deze bijvoorbeeld als RACT
wordt aangemerkt en daarmee door de overheid als een verplichting wordt
opgelegd, bijvoorbeeld ook aan de bronnen die tot hetzelfde bedrijf of

332 Interview met Barry S. Elman, oktober 1990.
333 D.J. Dudek en J. Palmisano, a.w. 1988, p. 228, noot 19.
334 D.J. Dudek en J. Palmisano, a.w. 1988, p. 244, noot 38.
335 Zie R.W. Hahn en G.L. Hester a.w. 1989b, p. 116-117. Zie ook E. Rehbinder en R.U.

Sprenger, a.w. 1984, p. 159.
336 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 140.
337 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 127.
338 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 142.
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concern behoren en die niet onder de 'bubble' vallen.?" Indien een bedrijf
dat de nieuwe techniek heeft uitgevonden en dat kenbaar heeft gemaakt
aan de overheid, meer uitstootpunten heeft waarop deze techniek zou kunnen
worden toegepast, loopt het een risico tot scherpere normstelling.P"
Bedrijven zouden derhalve eenstringentere normstelling aanmoedigen door
van nieuwe technieken ten behoeve van 'emissions trading' gebruik te
maken.

Als een van de oorzaken voor het geringe gebruik van de mogelijkheid
tot het opslaan van ere's teneinde deze op een later tijdstip te gebruiken,
wordt aangewezen de rechtsonzekerheid met betrekking tot de waarde en
de duur van opgeslagen erc's.?" Met name het gebrek aan zekerheid
omtrent de toekomstige waarde van een ere wordt aangemerkt als een reden
voor terughoudendheid bij bedrijven om van 'banking' gebruik te
maken.r? Door Del Calvo y Gonzalez is in 1981 reeds opgemerkt, dat
deze onzekerheid leidt tot beperkt gebruik van 'banking' . Het opslaan van
te veel ere's zou bij de overheid tot de gedachte kunnen leiden, dat het
bedrijf niet de RACT heeft toegepast, hetgeen tot nieuwe maatregelen zou
kunnen leiden en tot een intrekking van de opgeslagen erc's.P"

Uit het empirisch onderzoek van Raufer en Feldman blijkt, dat bedrijven
die over een overschot aan emissieruimte beschikken lang niet altijd bereid
zijn om dit naar een ander bedrijf te verplaatsen. Deze terughoudendheid
houdt verband met de onzekerheid van een bedrijf om zelf in de toekomst
voor uitbreidingen de nodige ere's te kunnen verkrijgen. Het ere wordt
intern als een soort reserve bewaard, en wordt derhalve niet formeel
opgeslagen. De onzekerheid omtrent de mogelijke aantasting door de
overheid van het formeel opgeslagen vervuilingsrecht is hiervoor een van
de beweegredenen.r"

Raufer en Feldman stellen dan ook voor om het verhuren van ere's meer
te stimuleren. Dit heeft als voordeel dat het bedrijf dat het ere verhuurt

339 Zie reeds bij J.A. del Calvo y Gonzalez, a. w. 1981, p. 410, sub noot 147 aldaar; zie ook
D.J. Dudek en J. Palmisano, a.w. 1988, p. 246.

340 Zie ook G.L. Brady, a.w. 1983, p. 8.
341 R.W. Hahn en G.L. Hester, a. w. 1989b, p. 131. ZieookR.K. Raufer, S.L. Feldman, a.w.

1987, p. 26,27. Voorts wordt er door Boland een relatie gelegd tussen de terughoudeedheid
met 'banking' en bet gebrek aan rechtszekerheid daaromtrent.

342 D.J. Dudek en J. Palmisano, a.w., p. 244.
343 J.A. del Calvo y Gonzalez, a.w. 1981, p. 402, vervolg noot 147. Zie ook R.K. Raufer,

S.L. Feldman, a. w. 1987, p. 28.
344 R.K. Raufer, S.L. Feldman, a.w. 1987, p. 57"{)O.
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meer zekerheid heeft dat het op termijn weer over een ere kan beschik-
ken34~(in het ETPS wordt bovendien uitgegaan van een grote bescherming
van de geografisch verplaatste ere's, zie §5.3.3.5). In enkele gevallen is
het 'leasing' door lagere overheidsorganen verboden. 346 De reden daarvoor
was dat deze verplaatsingsmogelijkbeid als een complicerende factor werd
beschouwd. Raufer en Feldman wijzen op een aantal gevallen van niet
doorgegane externe verplaatsingen, waarbij het 'leasing' een uitkomst zou
hebben geboden.?"

In de literatuur wordt aanbevolen de regels met betrekking tot 'emissions
trading' duidelijker te formuleren. Zo stellen Dudek en Palmisano:

'Before industry can widely use emissions trading concepts, Congress,
EPA, and states must make the rules more certain, provide assurance
that the trading based systems will be in place for the foreseeable future,
and that opportunities will exist for firms to meet new emission limits
through single and multiplant bubbling' .348

Met name is het van belang dat ook het Congres het 'emissions trading'
uitdrukkelijk toestaat. In dit opzicht is het een verbetering, dat in de CAA
1990 uitdrukkelijk staat dat staten in het kader van een SIP het 'emissions
trading' kunnen toepassen.P"

5.4.3.2 Inspanningen ten behoeve van een verplaatsing

Volgens Hahn en Hester hebben de hoge verplaatsingskosten tot terughou-
dendheid met betrekking tot externe verplaatsingen geleid, waardoor
bedrijven interne verplaatsingen prefereerden dan wel geheel afzagen van
verplaatsing.P" Bedrijven zijn geneigd om eerst naar interne verplaatsings-
mogelijkbeden te zoeken, omdat hiermee minder hoge transactiekosten
gepaard gaan.?" Hahn en Hester hanteren een ruim begrip terzake van
transactiekosten: niet alleen de inspanningen die ten behoeve van een
verplaatsing moeten worden verricht, maar ook de wettelijke belemmeringen

345 R.K. Raufer en S.L. Feldman, a.w. 1987, p. 28.
346 Vergelijk J.J. Boland, a.w. 1986, p. 46.
347 R.K. Raufer, S.L. Feldman, a.w. 1987, p. 66.
348 D.J. Dudek en J. Palmisano, a.w. 1988, p. 244.
349 Vergelijk ook 56 FR 217145.
350 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 140, en: a.w. 1989a, p. 376.
351 T.H. Tietenberg, a.w. 1990, p. 28. ZieookR. W. Hahn, R.G. Noll, Environmental markets

in the year 2000, Center for Economic Policy Research, Pub!. no. 205, Stanford 1990, p.
7: 'interfirm trads had to be approved by regulators, which proved difficult and time
consuming' .
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op verplaatsingen en reehtsonzekerheden hieromtrent seharen zij onder dit
begrip.

Zo hebben zij bijvoorbeeld kritiek op het feit, dat voor het verriehten
van een 'offset' een ratio van meer dan 1:1 wordt gehanteerd.F" Dit staat
volgens hen vele verplaatsingen in de weg. Eehter, de specifieke bepaling
dat door een 'offset' een reduetie van de totale emissie moet plaatsvinden,
past binnen de doelstelling die voor 'nonattainment' gebieden geldt: daar
moet de luehtvervuiling worden teruggedrongen. Hahn en Hester wijzen
er overigens tereeht op, dat indien een bron in een 'nonattainment area'
voor een wijziging van 'netting' gebruik maakt, zowel het LAER-vereiste
wordt ontweken als ook een geringe toename van de luehtverontreiniging
plaatsvindt (!).

Het EPA heeft de makelaardij in ere's bevorderd, onder meer door een
handboek hieromtrent uit te geven.!" Tevens heeft het EPA een eonferen-
tie over dit thema georganiseerd. Er is voorts zelfs een partieuliere firma
opgerieht speeiaal voor dienstverlening bij 'emissions trading' .354

Niettemin wordt terzake van de 'offset' gesteld, dat het gering aantal externe
verplaatsingen voortvloeit zowel uit een gebrek aan vraag, als ook uit een
gebrek aan aanbod.l" Het vinden van voldoende ere's voor het verriehten
van een 'offset' bleek lastig. Dit wordt versterkt door het feit, dat de ere's
in hetzelfde AQCR moeten worden verplaatst. Bovendien is het voor
bedrijven natuurlijk aantrekkelijker om een interne verplaatsing te
bewerkstelligen, en kan het aantrekkelijker zijn om zieh niet te vestigen
in een 'nonattainment area' teneinde daarmee het 'offset' vereiste te
ontwijken.P" Dudek en Palmisano wijzen er op, dat in een beperkt aantal
gebieden het vinden van verkopers van ere's een knelpunt is geweest, mede
door het geringe gebruik van de 'banking' mogelijkheid. In vijf gevallen
is een 'offset' niet doorgegaan omdat men niet slaagde in het vinden van
een compensatie.P" Ook Rehbinder en Sprenger wijzen er op, dat het

352 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989a, p. 376-377.
353 R.K. Raufer en S.L. Feldman, a.w. 1987, p. 29.
354 J.J. Boland, a.w. 1986, p. 39.
355 Zie J.A. del Calvo y Gonzalez, a.w. 1981, p. 401, noot 147.
356 Raufer en Feldman beschikken over gegevens dat bedrijven bebben overwogen om zich in

PSD-gebieden tevestigen teneinde de stringente 'nonattainment' vereisten te ontwijken. R.K.
Raufer, S.L. Feldman, a.w. 1987, p. 55.

357 D.J. Dudek en J. Palmisano, a.w. 1988, p. 230. Zie voor een concreet voorbeeld R.K.
Raufer en S.L. Feldman, a.w. 1987, p. 29. Het zoeken van voldoende ere's kostte een bedrij f
$56.000. Uiteindelijk bleek maar een bedrijfbereid om ere's te verplaatsen. Dit is evenwel
om andere redenen niet doorgegaan.
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ontbreken van de mogelijkheid tot het opslaan van ere's in hoge mate kan
hebben bijgedragen aan het beperkt voorkomen van externe verplaatsin-
gen.l"

Door de mate van informatie die ten behoeve van een verplaatsing aan de
overheid moet worden geleverd, worden de transactiekosten hoog. Hahn
en Hester wijzen er op, dat in het geval van 'emissions trading' deze
informatie-inspanningen vooral ook zwaar zijn doordat in de traditionele
regulering gebruik is gemaakt van technologische criteria. Veel bedrijven
passen de voorgeschreven technologie toe. Voor het creeren van een ere
moet berekend worden, wat op grond van de toegepaste technologie de
feitelijke emissie is. Dit blijkt vaak kostbaar en tijdrovend te zijn.359Het
door Hahn en Hester aangestipte probleem geldt zowel voor de verkoper
als voor de koper. De verkoper moet berekenen hoeveel hij verplaatst, de
koper moet weten hoeveel ere's hij nodig heeft.

Ook de toetsing van de verplaatsing heeft belemmerend gewerkt. Met
betrekking tot de uitvoering van het 'emissions trading' beleid inzake
'bubbling' in een district in Californie merken Dudek en Tripp over de
overheidsbeoordeling van de verplaatsing op:

'Although this enables them (de betrokken overheidsorganen, MP) to
supervise the location of new sources of particular pollutants, such
review builds in a rigidity that conflicts with the goal of easily traded
rights in an open markt. This inefficiency in trading rights has signifi-
cantly lowered the value of the credits and the utility of the system' .360

Ook Tietenberg wijst op de belemmering die gelegen is in de bemoeienis
van de overheid met een verplaatsing.P" Niettemin moet mijns inziens
in het oog worden gehouden, dat door de overheidstoets van een verplaatsing
recht wordt gedaan aan in §ll.3 vermelde aandachtspunten, zoals de zorg
voor de milieukwaliteit en de positie van derde-belanghebbenden.

Er zijn relatief gezien vooral veel verplaatsingen met VOS-erc's verricht.
Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het karakter van deze
stof. Bij vas behoeven in vergelijking met andere stoffen minder uitvoerige
metingen te worden verricht en hoeft minder informatie aan de overheid

358 E. Rehbinder en R.U. Sprenger, a.w. 1984, p. 158.
359 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989a, p. 377.
360 D.J. Dudek en J.T.B. Tripp, Institutional guidelines for designing succesful transferable

rights programs in: Yale Journal on Regulation, vol. 6, p. 386.
361 T.H. Tietenberg, a.w. 1990, p. 27.

243



Hoofdstuk N

terzake van de invloed van de stof op de luchtkwaliteit te worden gege-
ven.362 In sommige staten is gekozen voor het werken met ratio's, hetgeen
de transactiekosten minder hoog maakt.P"

Het ETPS heeft de inspanningen die ten behoeve van een verplaatsing
moeten worden verricht, verzwaard. Uit een overzicht van Creekmore
terzake van de VOS 'bubbles' is gebleken, dat in veel gevallen door het
EPA wordt overwogen om de aanvraag tot een 'bubble' af te wijzen omdat
de ETPS-voorwaarden niet correct worden nagekomen (zie ook §5.4.2.1).

Niet geheel duidelijk is de fiscale invloed op het gebruikmaken van
'emissions trading', met name met betrekking tot het opslaan van ere's.
Rehbinder en Sprenger stellen, dat de onzekerheid wat betreft de fiscaalrech-
telijke gevolgen van een ere mogelijk heeft bijgedragen aan het beperkte
gebruik van temporele verplaatsingsmogelijkhedea.i'"

In ieder geval is het verbinden van een betalingsverplichting aan de
opslag van ere's een mogelijke belemmering.P" Uit ervaringen blijkt,
dat staten vaak een betaling verlangen voor de opslag van een erc.366

5.4.3.3 Overige belemmeringen

Er heeft ook een be1emmering gelegen in de hoge inspanningen die door
de overheid, in het bijzonder de staten, met betrekking tot 'emissions
trading' moeten worden verricht. Indien een staat een regeling wil opstellen
teneinde 'banking' mogelijk te maken, moeten er moeilijke en wellicht
controversiele onderwerpen worden geregeld. Het rege1en van de bevoegd-
heid van de overheid om een ere aan te tasten is hiervan een voorbeeld.
Indien dit karwei is verricht, wordt de staat nog geconfronteerd met de
uitvoering van de regeling, zoals het beoordelen van de opslag van een
ere en het gebruik van een opgeslagen recht. Deze factoren schijnen de
aanvankelijke terughoudendheid bij staten te verklaren om een 'banking'-
regeling te maken."?

362 T.H. Tietenberg, a.w. 1990, p. 28. Zie ook R.K. Raufer en S.L. Feldman, a.w. 1987,
p.24-25.

363 R.K. Raufer, S.L. Feldman, a.w. 1987, p. 24-25.
364 E. Rehbinder en R.U. Sprenger, a.w. 1984, p. 82. Er is overigens een rapport verschenen

over de fiscaalrechtelijke gevolgen: E. P. Baker, P.H. Winslow, Tax considerations related
to the creation, financing banking, use and disposition of ERCs in controlled trading
approaches to air pollution, EPA report 230-O1-82..()()1,1982.

365 E. Rehbinder en R.U. Sprenger, a.w. 1984, p. 186.
366 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1987, p.55-56.
367 I.A. Del Calvo y Gonzalez, a.w. 1981, p. 403.
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Volgens Rehbinder en Sprenger waren er vermoedens dat de toepassing
van 'emissions trading' wel eens zodanige inspanningen van het bestuur
zou kunnen vergen dat deze niet zouden kunnen worden gedragen. Aan
de andere kant ontstaan er met name door de 'netting' variant ook
verminderingen van de bestuursinspanningen.

De staten waren ook terughoudend in het verlenen van ere's vanwege
het feit, dat zij bezorgd waren dat dit de realisering van de luchtkwaliteitseis
zou bemoeilijken.P" Voorts zijn redenen voor terughoudendheid de
gedachte dat elke mogelijke emissiereductie moet worden verwezenlijkt,
dat een emissiereductie niet tot winst voor het bedrijfsleven mag leiden
en dat het bedrijfsleven niet voldoende kan worden vertrouwd.?"

Gezien de tegenvallende resultaten, kan men zich afvragen of de bedrijven
wel voldoende op de hoogte waren van de mogelijkheden van 'emissions
trading'. Raufer en Feldman stellen evenwel naar aanleiding van enkele
interviews hieromtrent:

'The infrastructure for emissions trading is apparantly well established.
Every utility representative was familiar with emissions trading and
its components, and virtually all had evaluated the potential use of
emissions trading at generating stations in their system. ' .370

Ret kan natuurlijk zo zijn, dat bedrijven om strategische redenen niet bereid
zijn om ten behoeve van anderen ere's te creeren."! Gegevens hieromtrent
ontbreken.

Ook is er niet altijd behoefte geweest aan het gebruik maken van
'emissions trading': In Rhode Island bijvoorbeeld was de temporele opslag
van ere's geregeld, maar omdat het een 'attainment' gebied betrof, was
er weinig behoefte aan deze mogelijkheid.F' Verder werd bijvoorbeeld
in Pennsylvania de verplaatsbaarheid van ere's onder zeer beperkte
omstandigheden toegestaan.l"

Ben belangrijke reden voor de beperkte toepassing van de 'offset' is
voorts gelegen in de definitie van 'major source' .374 Door een enge
definitie van dit begrip vallen weinig bronnen onder dit begrip, waardoor

368 D.J. Dudek en J. Palmisano, a.w. 1988, p. 227.
369 D.J. Dudek en J. Palmisano, a. w. 1988, p. 237. Zij nemen stelling tegen deze houding bij

de overheid.
370 R.K. Raufer, S.L. Feldman, a.w. 1987, p. 78.
371 E. Rehbinder en R.U. Sprenger, a.w. 1984, p. 158.
372 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 131.
373 Zie R.K. Kaufer en S.L. Feldman, a.w. 1987, p. 24.
374 R.W. Hahn en G.L. Hester, a. w. 1989b, p. 119-120, noot 62.
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er weinig vraag is naar vervuilingsrechten voor het verrichten van een
compensatie.?"

De reden dat meer van 'netting' en van 'offset' gebruik is gemaakt dan
van de 'bubble', is mogelijk ook gelegen in het feit dat de 'bubble'
bestaande bedrijven betreft, die reeds investe9ngen hebben gedaan om aan
de opgelegde emissieniveaus te voldoen.F"

5.4.4 Conclusie terzake van de werking van 'emissions trading'

Er kan geen volledig beeld worden gegeven van de werking van het
'emissions trading' omdat vele gegevens ontbreken. Het is in ieder geval
duidelijk, dat er een zeer beperkt aantal externe geografische en temporele
verplaatsingen heeft plaatsgevonden. Van een actieve vergunningenmarkt
is zeker v66r 1986 geen sprake. Het gebrek aan rechtszekerheid is hier
een oorzaak voor, maar ook belemmeringen zoals de hoge transactiekosten
hebben een rol gespeeld. Uit een onderzoek naar 'emissions trading' bij
energiebedrijven is gebleken, dat procedurele verplichtingen, rechtsonzeker-
heden en transactiekosten de belangrijkste belemmeringen zijn geweest om
van 'emissions trading' gebruik te maken. Verder waren deze bedrijven
bevreesd voor toekomstige anti-verzuringsmaatregelen, hetgeen het bewaren
van erc' s voor intern gebruik heeft bevorderd. 377

Verder kan het natuurlijk zo zijn, dat bij het bedrijfsleven geen behoefte
tot 'emissions trading' aanwezig is, dan weI dat zij (uit concurrentie
oogpunt) terughoudend zijn om aan de markt deel te nemen. Raufer en
Feldman hebben dan ook gesteld, dat door de onzekerheid omtrent de
toekomstige milieurechtelijke verplichtingen en door de aantrekkelijkheid
van interne verplaatsingen boven externe verplaatsingen, ereen 'hoarding'
van ere's heeft plaatsgevonden. Zij zien het tijdelijk verplaatsen van
vervuilingsrechten door middel van 'leasing' als een oplossing voor dit
probleem.I"

r
Van de 'netting' variant is het meest gebruik gemaakt. Het ligt voor

de hand dat door deze interne verplaatsingsmogelijkheid, die op zich reeds
een belangrijke flexibilisering van de regulering is, de behoefte aan externe
verplaatsingen minder groot was. Het is logisch dat de (potentiele)

375 Zie omtrent de invloed van de definitie van 'major source' op de creatie van vraag naar
vervuilingsrechten ook I.A. del Calvo y Gonzalez, a.w. 1981, p. 401, in het bijzonder noot
147 aldaar.

376 R.w. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989b, p. 139.
377 R.K. Raufer, S.L. Feldman, a.w. 1987, p. 60.
378 R.K. Raufer, S.L. Feldman, a.w. 1987, p. 28.
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deelnemers aan 'emissions trading' een voorkeur hebben voor interne ver-
plaatsingen, waaronder ook de interne 'bubble' en de interne 'offset'. Door
deze interne verplaatsingen zijn aanzienlijke kostenbesparingen bereikt.

Of de hoogte van de prijs van de ere's een beperking voor externe
verplaatsingen is geweest, is op grond van de beschikbare evaluaties niet
duidelijk.

Ingevolge het ETPS is er meer zekerheid verschaft omtrent de voorwaarden
voor verplaatsing, en tegelijkertijd heeft een aanscherping van de voorwaar-
den voor verplaatsing plaatsgevonden. Het is vooralsnog onduidelijk wat
hiervan de invloed is geweest op het aantal verplaatsingen, in het bijzonder
op het gebruik maken van de mogelijkheid tot externe verplaatsin-
gen.379 Veel zal afhangen van de activiteiten die op statelijk niveau worden
genom en om het 'emissions trading' mogelijk te maken dan wel te
stimuleren. In dit verband is het van belang dat de CAA 1990 aan de staten
uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt om van 'emissions trading' gebruik te
maken.

5.5 Slotbeschouwing en conclusies

Het 'emissions trading' is een voorbeeld van een transformatie van een
bestaand stelsel van regulering dat gekenmerkt wordt door 'command and
control' tot een vergunningenmarkt. Het 'emissions trading' kan worden
gezien als een verfijning van de bestaande normstelling, waardoor meer
ruimte voor en initiatief aan de gereguleerden wordt gelaten. Er kan eerder
van 'regulatory reform' dan van 'regulatory relief worden gesproken. Door
introductie van verplaatsingmogelijkbeden in de CAA terzake van stationaire
bronnen is de wetgeving, inclusief de uitvoerings- en beleidsregelingen van
het EPA, uitgebreid en tevens complexer geworden.

De traditionele regulering drukt een grote stempel op de vormgeving
en de werking van de vergunningenmarkt. Bijvoorbeeld de toepassing van
de technologisch-economische criteria voor normstelling (RACT, BACT,
LAER) zijn een beperking op de verplaatsbaarheid van vervuilingsrechten.
Deze doorwerking van de traditionele regulering komt met name doordat
het EPA gebonden is aan de beperkte beleidsvrijheid op grond van de CAA.
Van enkele door de wet gestelde waarborgen voor het milieu, zoals het

379 Dat er enige activiteit is geweest wat betreft interne verplaatsingen blijkt uit de volgende
besluiten van hetEP A: 56FR 28086-7 (afwijzing interne 'bubble' aanvraag); 56FR 28509-13
(voorstel tot goedkeuring interne 'bubble' aanvraag).
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van toepassing zijn van NSPS op nieuwe bronnen, kan door het 'agency'
noch door de staten worden afgeweken.

Het 'emissions trading' maakt niet alleen het extern en temporeel
verplaatsen van vervuilingsrechten mogelijk, maar zorgt ook voor interne
verplaatsingsmogelijkheden. Deze interne verplaatsingsmogelijkheden zijn
een belangrijke flexibilisering van de regulering: gezien de ervaringen met
het 'emissions trading' zijn hoofdzakelijk met de interne verplaatsingsmoge-
lijkheden positieve resultaten behaald. De behoefte aan interne verplaatsingen
van vervuilingsrechten kan worden verklaard uit de klassieke norms telling
onder de CAA, waarbij elk uitstootpunt van een bedrijf aan verplichtingen
wordt onderworpen.

Hiervoor is de ontwikkeling (§5.2), de vormgeving (§5.3) en het resultaat
(§5.4) van het 'emissions trading' uiteengezet. De volgende conclusies
kunnen naar aanleiding van deze beschouwing worden getrokken.

Conclusies met betrekking tot de vormgeving:
De kern van de vergunningenmarkt ligt in de mogelijkheid voor
bedrijven om een extra reductie in vergelijking met de wettelijk
verplichte reductie ofwel de actuele emissie extern te verplaatsen dan
wei op te slaan in de tijd. De opgesiagen rechten kunnen dan extern
of intern worden verplaatst.
Het 'emissions trading' bestaat uit vier verschillende elementen, die
afzonderlijk kunnen worden toegepast.
De <offset'biedt een voorbeeid van het bevriezen van het niveau van
vervuiling en het toch nog mogelijk laten zijn van de vestiging van
nieuwe bronnen of de wijziging van bestaande bronnen. Door de
verplaatsbaarheid van vervuilingsrechten te gebruiken wordt op een
marktconforme manier een halt toegeroepen aan de omvang van de
vervuiling.
De <bubble' illustreert, hoe op eigen initiatief van bedrijven kostenbespa-
ringen kunnen worden verricht ten opzichte van de wettelijk voorge-
schreven normen, zonder dat dit de kwaliteit van het milieu aantast.
De kostenbesparingen komen tot stand door van de verplaatsbaarheid
van vervuilingsrechten gebruik te maken.
De <netting'variant is geen voorbeeld van een vergunningenmarkt, maar
heeft weI een belangrijke flexibilisering van de bestaande regulering
tot stand gebracht. Ook bij een interne verplaatsing van vervuilingsrech-
ten spelen er voor de vormgeving van een vergunningenmarkt relevante
vragen, zoals de creatie van het verplaatsbare vervuilingsrecht.
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Tot slot laat de 'banking' variant van 'emissions trading' zien, hoe een
bepaalde flexibiliteit voor de gereguleerden door een temporele verplaat-
sing van vervuilingsrechten kan worden ingebouwd.
Terzake van de verdeling van de vervuilingsrechten is aangesloten bij
de bestaande traditioneIe regulering in de vorm van uniforme technologi-
sche vereisten voor categorieen van bronnen (LAER, RACT, BACT),
dan wei met ingang van het ETPS bij de actuele uitstoot door de
gereguleerden (hiervan kan worden afgeweken indien de luchtkwa-
liteitseis niet wordt geschonden). Voor dit laatste is gekozen uit een
oogpunt van de bescherming van de luchtkwaliteit. Het EPA beoogt
er zogenaamde 'papieren verplaatsingen' mee te voorkomen. Het
criterium van de 'actuele emissie' maakt echter de vergunningenmarkt
moeilijker uitvoerbaar. Bovendien vindt er bij hantering van het criteri-
um van de actuele uitstoot een beloning plaats van bedrijven met een
hoog emissieniveau, hetgeen als onwenselijk moet worden beschouwd.
De vrees voor papieren reducties ontstond met name met het oog op
de verdere aantasting van de luchtkwaliteitseis die daardoor in bepaalde
gebieden zou kunnen ontstaan. Dit betekent in feite, dat de bestaande
norms telling niet adequaat is voor de verwezenlijking van de luchtkwa-
liteitseis. Het ligt dan ook veel meer voor de hand, om dit probleem
aan te pakken, in plaats van het tegengaan van papieren verplaatsingen.
De bepaling van de extra reductie in vergelijking met de bestaande
wettelijke verplichtingen heeft tot moeilijkheden geleid vanwege
onduidelijkheid met betrekking tot de van toepassing zijnde verplichtin-
gen. De vertaling van een toegepaste technologie naar de omvang van
de uitstoot heeft problemen opgeleverd. Hieruit voIgt, dat indien ervoor
wordt gekozen om bestaande regulering te transformeren tot een
vergunningenmarkt, zorgvuldig moet worden nagegaan of de bestaande
traditionele verplichtingen daartoe geschikt zijn. De ervaringen met
het 'emissions trading' kunnen daartoe in ogenschouw worden genomen.
De mogelijkheid tot verplaatsing van een vervuilingsrecht wordt door
een groot aantal voorwaarden beperkt (zie §5.3), namelijk met betrek-
king tot de creatie van een ere, het gebruik van een ere en de opslag
van een ere. De voorwaarden zijn gesteld in het belang van het bereiken
van de luchtkwaliteitseisen van de CAA en in het belang van het uitvoe-
ren van de handhavingstaak door de overheid. Ook zijn er voorwaarden
ter waarborging van de positie van derde-belanghebbenden. Elke exteme
of temporele verplaatsing dient door de overheid te worden beoordeeld.
Gesteld kan worden, dat de vormgeving van het 'emissions trading'
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uit oogpunt van de bescherming van het milieu en de positie van de
derde-belanghebbenden aanvaardbaar is.
Elke externe verplaatsing (maar ook elke interne) dient door de
locale/statelijk overheid te worden beoordeeld. Soms is er niet alleen
een statelijke maar ook een federale goedkeuring vereist voor een
verplaatsing. Bij twee stoffen (VOS en NOx) worden er minder zware
eisen gesteld aan een verplaatsing, omdat er zich bij deze stoffen in
mindere mate een locatiespecifieke effect voordoet.
Door een verandering van het begrip 'major source' voor specifieke
gebieden in de nieuwe CAA kan een grotere behoefte bij de bedrijven
tot het verrichten van een externe 'offset' worden verwacht.
In de CAA 1990 staat een aanbeveling voor staten om van de vergun-
ningenmarkt gebruik te maken. Echter, de werking van de technologi-
sche criteria wordt niet opgeheven, hetgeen een beperking is op de
mogelijkheden van de vergunningenmarkt.

Conclusies met betrekking tot de werking:
De gegevens met betrekking tot de werking van het 'emissions trading'
zijn onvolledig. Tach mag uit de beschikbare gegevens worden afgeleid,
dat een bloeiende markt in de praktijk niet blijkt voor te komen. Terzake
van de externe verplaatsingsmogelijkheden is het meest van de 'offset'
gebruik gemaakt. Dit is dan ook de enige verplichte variant van het
'emissions trading'. Bij de 'bubble' is er nauwelijks sprake van externe
verplaatsingen, terwijl oak van het 'banking' weinig gebruik is gemaakt.
De 'netting' variant kan niet als een vergunningenmarkt worden
gekwalificeerd, maar heeft weI een aanzienlijke kostenbesparing voor
het bedrijfsleven opgeleverd. Ook heeft het 'netting' een besparing op
bestuurlijke inspanningen tot gevolg.
In de literatuur worden verschillende oorzaken aangewezen voor de
tegenvallende resultaten met betrekking tot de externe verplaatsingsmo-
gelijkheden.
Vaak wordt de rechtsonzekerheid omtrent de mogelijkheden om verplaat-
singen te verrichten aangemerkt als oorzaak tot de terughoudendheid.
Dit speelt vooral met betrekking tot het 'banking'. In het algemeen is
er sprake van terughoudendheid bij de staten om het 'banking' toe te
staan. Dit met het oog op eventueel in de toekomst nog te nemen mi-
lieumaatregelen.
Een andere belangrijke reden voor het weinig voorkomen van externe
verplaatsingen wordt gevormd door de doorwerking van de traditionele
normstelling, zoals het RACT-vereiste. Andere oorzaken zijn: te hoge
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transactiekosten, het tekortschieten van het aanbod en geografische
beperkingen.
Verder is het niet duidelijk, in hoeverre er bij het bedrijfsleven behoefte
en bereidheid bestaat om van het 'emissions trading' gebruik te maken.
Aangenomen wordt, dat bedrijven in ieder geval eerst trachten een
interne verplaatsingsmogelijkheid te vinden.
Er zijn helaas nauwelijks evaluatie-gegevens voorhanden met betrekking
tot de mate van overheidsinspanningen die met het 'emissions trading'
gepaard gaan.

Slotopmerkingen
Uit oogpunt van kostenbesparing voor het bedrijfsleven kan het 'emissions
trading' als een verbetering van de regulering worden beschouwd. Er is
immers met behoud van een bepaalde milieukwaliteit een flexibilisering
voor de gereguleerden tot stand gebracht, waardoor beheersingsmaatregelen
efficienter kunnen worden ingezet en procedurele verplichtingen in bepaalde
gevallen kunnen worden vermeden. Uit de gegevens met betrekking tot
de werking van 'emissions trading' is gebleken dat deze flexibilisering
vooral tot interne verplaatsingen heeft geleid. 'Emissions trading' kan
derhalve worden beschouwd als een redelijk succesvolle verandering van
de traditionele regulering, maar het is zeer de vraag of gesproken kan
worden van een succesvolle vergunningenmarkt. Er kan worden gesteld,
dat daarvoor meer van externe geografische en temporele verplaatsingsmoge-
lijkheden gebruik zou moeten zijn gemaakt. De kostenbesparingen voor
het bedrijfsleven zijn vooral door interne verplaatsingen bereikt. Niettemin,
elke externe verplaatsing kan winst zijn ten opzichte van de traditionele
regulering, mits dit geen negatieve consequenties heeft voor de milieukwali-
teit en de positie van derde-belanghebbenden (in §5. 3.3.6 is geconcludeerd,
dat de vormgeving van het 'emissions trading' deze aspecten voldoende
waarborgt) .

De interne verplaatsingsmogelijkheden zijn in het voorgaande besproken
omdat zij een onderdeel vormen van het 'emissions trading' -beleid. Dit
betreft de interne 'bubble', de interne 'offset' en het 'netting'. Zowel met(
het 'netting' als met de interne 'bubble' zijn aanzienlijke kostenbesparingen
door het bedrijfsleven behaald. Tevens is het een impuls voor normnaleving,
doordat de normen beter kunnen worden afgestemd op een concrete situatie.
In deze gevallen is er sprake van een imaginaire koepel over een bedrijf,
waarbinnen het met emissies mag schuiven en zelfs nieuwe bronnen van
luchtverontreiniging mag oprichten, mits de totale uitstoot niet (aanzienlijk,
vgl. het 'netting') toeneemt. De mogelijkheid tot interne verplaatsingen
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van vervuilingsrechten valt verder buiten het kader van dit onderzoek, omdat
bij interne verplaatsingen niet kan worden gesproken van een vergunningen-
markt. Het verdient niettemin gezien de opgedane ervaringen in de VS
aanbeveling om ook de mogelijkheden van interne verplaatsingen nader
te onderzoeken.

6 'Lead trading'

6.1 Inleiding

Vanouds is het in de VS een gebruik om lood aan benzine toe te voegen.
Daarmee wordt beoogd motorische storingen te voorkomen. De uitstoot
van lood heeft echter ernstige gevolgen voor de volksgezondheid, met name
voor de gezondheid van kinderen. Maatregelen om lood in benzine te
reduceren zijn dan ook niet uitgebleven. Hiervoor heeft het EPA van een
systeem van verhandelbare vervuilingsrechten gebruikgemaakt. Met de
mogelijkheid van de verplaatsing van vervuilingsrechten werd beoogd de
kosten van de regulering voor de raffinaderijen te minimaliseren.P"

Het 'lead trading' programma is gestart in 1982 en is eind 1987
beeindigd. De regels inzake 'lead trading' zijn door het EPA uitgevaardigd
op grond van §7445 CAA ('Regulation of fuels'j.!" De regeling had
betrekking op enkele honderden raffinaderijen en daarmee gelijk te stellen
importeurs. De genomen maatregelen in het kader van het 'lead-trading'
programma waren overigens op zich niet afdoende voor het terugdringen
van het gevaar van lood voor de volksgezondheid.P"

Het 'lead trading' was niet verweven met een klassiek stelsel van
'command and control'. De uitvaardiging van de regels inzake 'lead trading'
in 1982 betekende een herziening van reeds bestaande regels terzake van
de toevoeging van lood aan benzine. Het gebruik van ongelode benzine
nam overigens reeds toe, omdat aIle nieuwe auto's ongelode benzine
vereisten.

In deze paragraaf wordt de vormgeving (§6.2) en het resultaat van
toepassing (§6.3) van de vergunningenmarkt voor 'lead trading' beschreven.
In §6.4. voIgt een slotbeschouwing.

380 47 FR 49330, eerste kolom onderaan.
381 Opgenomen in Subchapter n eAA ('Emission standards for moving sources'), Part A ('Motor

vehicle emissions and fuel standards').
382 EPA Journal, vol. 17, JafFe 1991, p. 63.
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6.2 De vormgeving van het 'lead trading'

6.2.1 De verdeling van de vervuilingsrechten

Het EPA heeft reeds in 1973 regels gesteld terzake van 100d in benzine.
In 1982 is het 'lead trading' programma tegelijkertijd met de uitvaardiging
van nieuwe limieten voor gelode benzine in werking getreden.Y' Het
doel van de nieuwe regeling was het bereiken van een reductie van ongeveer
33 procent van het gebruik van lood in benzine over een periode van acht
jaar.384

Op 1 november 1982 werd voor grote raffinaderijen de verplichting
van kracht om maximaall ,10 gram per gallon (gpg) lood aan benzine toe
te voegen. Kleine raffinaderijen werd een limiet van 1,90 gpg opgelegd.l"
Deze uitzondering voor kleine raffinaderijen liep tot 1 juli 1983. Deze
afwijkende behandeling was volgens het EPA nodig om tegemoet te komen
aan gewekte verwachtingen bij de kleine raffinaderijen.?" Na de korte
overgangstermijn dienden kleine en grote raffinaderijen aan dezelfde eisen
te voldoen. De limieten golden ook voor geimporteerde benzine. Door de
betreffende limieten werd aan raffinaderijen (en importeurs) het recht
toegekend om een beperkte hoeveelheid lood aan benzine toe te voegen.
Dit publiekrechtelijk vervuilingsrecht werd door het EPA verplaatsbaar
gesteld (zie §6.2.2).

In maart 1985 zijn nieuwe limieten vastgesteld."? Deze hielden in dat
met ingang van 1 juli 1985 een limiet van 0,5 gpg van kracht werd; en
dat per 1januari 1986 de verplichting gold om niet meer dan 0, 1 gpg lood
aan benzine toe te voegen. Het doel van deze nieuwe regeling was om de
gevaren voor de volksgezondheid door de uitstoot van 100d te verminderen
en om het onjuiste gebruik van gelode benzine voor auto's die onge1ode
benzine kunnen gebruiken te voorkomen. Sinds 1982 waren er nieuwe
inzichten ontstaan omtrent de gevaren van 100d voor met name kinderen.
Op grond hiervan komt het EPA tot de conc1usie 'that all reasonable efforts

383 47 FR 49334, 29 oktober 1982. Terzake van ongelode benzine bleef de verplichting van
kracht dat het geen loodtoevoegingen zou mogen bevatten, 47 FR 49323.

384 47 FR 49330.
385 Onder een kleine raffinaderij wordt verstaan een bedrijf dat minder dan 10.000 'barrels of

gasoline' produceert.
386 Zie hieromtrent 47 FR 49323-324.
387 50 FR 9386, 7 maart 1985.
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should be taken to reduce lead exposure to the population as rapidly as
possible. ' .388 Anderzijds wil het EPA de motoren beschermen, die zodanig
zijn vervaardigd dat zij alleen gelode benzine kunnen gebruiken. Met de
nieuwe limiet van 1 januari 1986 werd derhalve beoogd het gebruik van
lood zo veel mogelijk te voorkomen. Een kleine hoeveelheid lood moest
evenwel worden toegestaan met het oog op het functioneren van oude
motoren.l"

6.2.2 De voorwaarden voor het verplaatsen van vervuilingsrechten

6.2.2.1 Per kwartaal

Aan raffinaderijen werd vanaf 1 november 1982 toegestaan het aan hun
van overheidswege toegekende recht op het toevoegen van een bepaalde
hoeveelheid lood aan benzine extern te verplaatsen. Ook importeurs konden
aan de verplaatsingsmogelijkheden deelnemen."? De voorwaarden voor
een externe verplaatsing luidden als voigt:
a) De toevoeging vanlood aan benzine mag de gezamenlijke emissielimiet

van de aan de transaetie deelnemende bedrijven niet oversehrijden;
b) Het gebruik van lood in benzine mag het aan de overheid gerapporteerde

gebruik niet oversehrijden;
c) Strengere statelijke regels hebben voorrang. In Californie golden er

strengere limieten voor lood inbenzine. Het verplaatsen van vervuilings-
reehten kon niet worden gebruikt om deze strengere statelijke limieten
na te komen.

Aan het eind van elk kwartaal moest een raffinaderij over voldoende quota
besehikken om zijn loodgebruik in dat kwartaal te reehtvaardigen. Over
elk kwartaal diende een raffinaderij aan het EPA te rapporteren betreffende
de hoeveelheid geprodueeerde benzine, het gebruik van lood, het aantal
verplaatsingen en de daarbij betrokken partijen.

Op 1 januari 1986 werd het verplaatsen van vervuilingsreehten, dat
met 'inter-refinery averaging' wordt aangeduid, verboden. Met deze
maatregel werd beoogd te waarborgen dat er voldoende gelode benzine

388 50 FR 9386, derde kolom.
389 50 FR 9387, sub (2). Een vereniging van gebruikers van antieke automobielen beeft

bijvoorbeeld baar belang vertegenwoordigd bij de totstandkoming van regels in bet kader
van 'lead trading'. 50 FR 13116, onder ill.

390 Aanvankelijk was bet verboden om quota van kleine raffinaderijen te verplaatsen naar grote
raffinaderijen. Met deze bepaling werd beoogd een voordeel voor kleine raffinaderijen tegen
te gaan. Een omgekeerde transactie werd wei toegestaan.
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beschikbaar zou blijven voor de motoren die alleen deze brandstof kunnen
gebruiken.?" Door de mogelijkheid van verplaatsen van de quota zou
een minimum aan load in benzine niet zijn gegarandeerd. HetEPA maakte
bekend dat omstreeks 1995 een totaal verbod op load in benzine zou worden
afgevaardigd.

In plaats van de externe verplaatsingen per kwartaal werd een maand
later echter het 'banking' gelntroduceerd.l" Door het EPA werd opge-
merkt, dat de mogelijkheid tot temporele verplaatsingen tot een grotere
flexibiliteit zou kunnen leiden dan de verplaatsing per kwartaal met andere
raffinaderijen.?"

6.2.2.2 Temporele verplaatsingen

Tot 1985 verviel het aan het eind van een kwartaal niet verbruikte deel
van een quotum. Met ingang van 1985 werd aan de raffinaderijen de
mogelijkheid opengesteld om niet gebruikte quota op te slaan voor
toekomstig gebruik.l" Bij de uitvaardiging van deze regeling werd er
door het EPA op gewezen, dat hierdoor meer flexibiliteit werd verschaft
teneinde de strengere in maart van dat jaar in werking getreden limieten
na te komen. De op 2 apri11985 uitgevaardigde regeling verkreeg inzake
de mogelijkheid van 'banking' terugwerkende kracht tot 1 januari 1985.
Gedurende het hele jaar 1985 kon van de 'banking' mogelijkheid gebruik
worden gemaakt. Dit hield in dat quota die in een kwartaal van 1985 niet
volledig werden gebruikt, voor later gebruik konden worden opgeslagen.
Deze mogelijkheid bestond alleen in hetjaar 1985. De in 1985 opgeslagen
rechten konden in 1986 en tot en met het laatste kwartaal van 1987 worden
aangewend. De opgeslagen quota konden door de raffinaderij die ze had
gespaard hetzij op een later tijdstip voor intern gebruik worden aangewend,
hetzij worden verkocht aan een andere raffinaderij. 395 Er mochten geen
quota worden opgeslagen die werden verkregen door de productie van
minder dan 0,1 gpg. Deze beperking op de mogelijkheid van opslag werd
aangebracht ter garandering van een minimum aan load in benzine.

In het kader van 'lead trading' was het aan de raffinaderijen niet
toegestaan om alvast een voorschot te nemen op de aan hen in de toekomst
toevallende quota, en dit voorschot als het ware' af te betalen' door op een

391 50 FR 9387, sub (3).
392 50 FR 13116, 2 april 1985.
393 50 FR 9390, sub D, tweede-derde kolom.
394 50 FR 13116-13128,2 april 1985.
395 50 FR 13116, tweede kolom onder I.
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later tijdstip de toevoeging van 1000 te verminderen. Met andere woorden:
het vooruitlopen op een nog te bewerkstelligen reductie werd niet toege-
staan.i"

In de nieuwe regeling werden voorwaarden opgenomen om het 'banking'
voldoende te controleren. Op bedrijven rustte de plicht om het opslaan van
quota te melden bij het EPA. Ook het gebruik van opgeslagen rechten, en
de verplaatsing van opgeslagen rechten naar een ander bedrijf moesten per
kwartaaI worden gemeld. Het laatste diende door alle betrokken bedrijven
te worden gedaan. Tevens moesten zij de overeenkomst terzake van de
verplaatsing van de quota tussen de bedrijven kunnen aantonen. Dit laatste
werd door in ieder gevaI een raffinaderij als 'overly burdensome'
aangemerkt."? Het EPA was daarentegen van mening dat de betreffende
voorziening nodig was teneinde de naleving van de verplichtingen
controleerbaar te maken.

In de regeling was niets bepaaId omtrent een door de overheid te geven
reactie op de melding door een bedrijf. Er stond evenmin iets omtrent de
publiekrechtelijke aansprakelijkheid van de deelnemende partijen indien
er een onrechtmatige verplaatsing zou zijn geschied.

Omtrent de opgeslagen rechten bepaaIde de betreffende regeling dat
zij tot en met 1987 mochten worden gebruikt.P" De opgeslagen rechten
bleven derhaIve hun waarde behouden totdat zij werden aangewend ofwel
tot 1januari 1988. De regeling bepaalde niets omtrent de bevoegdheid van
de overheid terzake van een waardevermindering die op een vroeger gelegen
tijdstip in zou kunnen gaan. Opgeslagen en gebruikte quota werden dus
wat betreft de aantastbaarheid door de overheid op gelijke voet behandeld.

6.2.3 Beschouwing van de vormgeving

In deze paragraaf wordt net als in §5.3.3.6 de vormgeving van de
vergunningenmarkt beschouwd aan de hand van de in §ID.3 behandelde
aandachtspunten.

In de eerste plaats moet worden opgemerkt, dat er bij 'lead trading'
geen plafond aan de vervuiling werd gesteld. Er gold weliswaar vanaf 1982
een limiet voor de toevoeging van 1000 in benzine, maar de hoeveelheid
gelode benzine werd niet beperkt. Dit werd door het EPA echter niet

396 50 FR 13118.
397 Zie 50 FR 13124, sub 23.
398 50 FR 13128 §80.20(e)(2).
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bezwaarlijk gevonden.F" Niettemin moet in het oog worden gehouden,
dat het ontbreken van het plafond gevolgen kan hebben voor het bereiken
van de gewenste milieubescherming. Het plafond aan milieubelasting,
waardoor de maximaal toelaatbare vervuiling voor een bepaald gebied wordt
vastgesteld, is een essentieel element van de vergunningenmarkt dat in feite
niet kan worden gemist. In het specifieke geval van het 'lead trading' kan
het ontbreken van het plafond wel worden aanvaard. De maatregelen van
het EPA waren immers gericht op het terugdringen van de hoeveelheid
lood per hoeveelheid benzine.

Een verplaatsing van het recht om een bepaalde hoeveelheid lood aan
benzine toe te voegen heeft geen locatiespecifieke gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid. Aan de externe dan wel temporele verplaatsingen
van vervuilingsrechten werden dan ook geen beperkingen opgelegd gericht
op de bescherming van de milieukwaliteit. WeI waren er waarborgen
aanwezig voor de controle op de naleving van de verplichtingen, teneinde
te verifieren dat er niet meer lood aan benzine zou worden toegevoegd dan
wettelijk was toegestaan. Degenen die van de vervuilingsrechten en van
de verplaatsingsmogelijkbeden gebruik konden maken, dienden in dit
verband relevante gegevens beschikbaar te stellen aan het EPA. Het EPA
kon voor het meten van de hoeveelheid lood in benzine gebruik maken van
reeds bestaande bevoegdheden en technieken.f"

Een concrete verplaatsing heeft geen invloed op de positie van derde-
belanghebbenden. Zij hadden dan ook geen inspraak- of beroepsrechten
bij een afzonderlijke verplaatsing. Voor de positie van de derde-belangheb-
benden is de algemene regeling waarin de vergunningenmarkt wordt
vormgegeven wel relevant. Terzake van deze algemene regels hebben derde-
belanghebbenden inspraak en beroepsrechten kunnen uitoefenen. Van de
inspraakmogelijkbeid is vooral door milieu-organisaties gebruik gemaakt.

Er zijn voorts geen problemen geweest bij de aansluiting op bestaande
wetgeving.

De regelingen zelf kenden geen voorzieningen om de werking van de
markt te stimuleren. In de inspraakprocedure is door een raffinaderij voorge-
steld om het voor lange tijd opslaan van quota strafbaar te stellen.t"
Hiermee zou het aanbod van vervuilingsrechten kunnen worden bevorderd.

399 47 FR 49327.
400 R.W. Hahn, a.w. 1989, P- 158. Zieook de bepalingen aangaande het recht van binnenkomen:

47 FR 49332 sub § 80.4.
401 50 FR 13124, sub (24).
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Het EPA heeft evenwel deze voorziening niet opgenomen, onder meer omdat
dit de flexibiliteit te zeer zou beperken.

Conclusie
De verplaatsing van vervuilingsrechten is hier toegepast om een bepaalde
omvang van de vervuiling te reduceren op een voor de vervuilers weinig
kostbare wijze. De vormgeving van de vergunningenmarkt is betrekkelijk
eenvoudig. De aard van de gereguleerde activiteit draagt hieraan in grote
mate bij. Ook het feit dat er geen inbouw van de vergunningenmarkt in
bestaande complexe wetgeving behoefde te geschieden draagt bij aan de
eenvoud van de regelgeving. De gereguleerde activiteit kende geen locatie-
specifieke effecten, waardoor een individuele beoordeling van overheidswege
voordat een verplaatsing doorgang kon vinden (en een voor verplaatsingen
belemmerend werkende rechtspositie van derde-belanghebbenden) niet
noodzakelijk was.

Het vormgeven van de aantastbaarheid van de vervuilingsrechten door
de overheid is geen probleem geweest gezien de korte looptijd van het
programma. Opvallend is dat er niets werd geregeld omtrent de publiek-
rechtelijke aansprakelijkbeid indien er een onregelmatigheid aanwezig was
bij een verplaatsing. Verder is het niet geheel duidelijk wat de inspanningen
van het bestuur (dienden te) zijn nadat een kwartaalrapportage omtrent een
of meer verplaatsingen was verricht.

6.3 Ervaringen met 'lead trading'

In deze pargaraaf wordt inzicht gegeven in praktijkervaringen met het 'lead
trading'. In de literatuur is tot dusver weinig aandacht besteed aan het 'lead
trading' en vooral aan de resultaten daarvan. Een publicatie van Hahn en
Hester geeft de meeste informatie over dit onderwerp. Deze publicatie,
die luidt: Marketable permits: lessons for theory and practice, vormt het
uitgangspunt van deze paragraaf.f" Achtereenvolgens komen aan de orde
(1) het aantal verplaatsingen, (2) de kostenbesparingen voor de gereguleer-
den, en (3) de effectiviteit.

Het aantal verplaatsingen
Er blijkt een vrij intensief gebruik te zijn gemaakt van de mogelijkheid de
quota te verhandelen. Met name ook de mogelijkbeid tot temporele

402 Gepubliceerd in: Ecology Law Quarterly, vol. 16 1989, p. 361-406
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verplaatsingen is veelvuldig toegepast.?" Ongeveer 15% van het aantal
vervuilingsreehten is verplaatst, ongeveer 35% is opgeslagen voor later
gebruik of verplaatsing.t" Aanvankelijk hebben vooral de kleine raffinda-
rijen de van toepassing zijnde limieten betreffende de toevoeging van load
aan benzine oversehreden door vervuilingsreehten aan te kopen.f"

Boland meldt dat in het derde kwartaal van 1984, 70% van de
raffinaderijen deelnam aan het verplaatsen van vervuilingsrechten.f?"
Voorts zijn in de eerste twee kwartalen van 1985 vervuilingsreehten
veelvuldig opgeslagen. In de tweede helft van 1985, waarin strengere
limieten van kraeht waren, werd vooral door grote raffinaderijen nog van
deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In 1986 en 1987 zijn opgeslagen reehten
veelvuldig gebruikt.

Het feit dat van de mogelijkheid tot het opslaan van reehten uitgebreid
gebruik is gemaakt is niet conform de verwaehting die in het kader van
het bezwaar op de algemene regeling doorverseheidene raffinaderijen werd
geuit.f" Zij verwaehtten, dat degene die quota konden opslaan, deze voor
eigen gebruik zouden houden voor het geval zij deze wegens onvoorziene
omstandigheden nog nodig zouden hebben. Verder heerste de verwaehting
dat de prijs van de quota hoog zou zijn. Het EPA heeft eehter steeds de
overtuiging gehad, gesteund door reaeties van andere raffinaderijen, dat
er voldoende verplaatsing zou plaats vinden om in de behoefte te voorzien
van degenen die onmogelijk aan de stringentere limieten konden vol-
doen'?".

Kostenbeparingen
Het EPA had de verwachting dat de mogelijkheid tot 'banking' een voordeel
van ongeveer 226 miljoen dollar zou opleveren.f" Er zijn eehter geen
bedragen op grond van een evaluatie ex post bekend, ook niet met
betrekking tot de 'inter-refinery averaging'. Hahn en Hester sehatten
evenwel dat er 'hundreds of million dollars' zijn bespaard door de verplaat-

403 In totaal is er 10,6 miljardgramopgeslagen (10,6 billion grams). R.W. HahnenG.L. Hester,
a.w. 1989a, p. 387, noot 143.

404 R.W. Hahn, Economic prescriptions for environmental problems: not exactly what the doctor
ordered, in: I.F. Shogren, The political economy of regulation, Boston etc. 1989, p. 157.

405 R.W. Hahn, G.L. Hester, a.w. 1989a, p. 383-384.
406 1.1. Boland, a.w. 1986, p. 49. Hij verwijstnaar een rapport van het 'Council on Environmen-

tal Quality' uit 1984.
407 50 FR 13119, tweede kolom sub (4).
408 50 FR 13119, derde kolom.
409 50 FR 13117, eerste kolom onderaan.
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singsmogelijkheden.t'" Bovendien is het waarschijnlijk zo, dat zonder
de toepassing van 'trading' sommige bedrijven niet in stand waren geble-
ven."!

Effectiviteit
Door het ontbreken van het plafond aan het totaal aan gelode benzine dat
mag worden geproduceerd is er geen grens aan de vervuilingsruimte
geweest. Door enkele raftinaderijen, een milieu-organisatie en een vakbond
is in dit verband de vrees geuit dat door de opslagmogelijkheid in 1985
er een toename van de productie van gelode benzine zou ontstaan teneinde
vervuilingsrechten te creeren en die voor toekomstig gebruik op te slaan.
Het EPA was echter van mening dat er als reactie op de 'banking' voorzie-
ning geen aanzienlijke toename van de productie van gelode olie zou
ontstaan.

Uit het rapport van Boland blijkt, dat er ondanks de maatregelen in
het kader van 'lead trading' het gebruik van gelode benzine niet in die mate
is teruggelopen als in het algemeen werd verwacht. Dit werd onder andere
veroorzaakt door het veelvuldige 'misfueling', hetgeen wil zeggen dat er
in auto's die geschikt zijn voor ongelode benzine gelode benzine werd
getankt. De reden hiervoor was de lagere prijs voor gelode benzine in
vergelijking met ongelode benzine. 412

Over de naleving van de voorwaarden waaronder kon worden verplaatst
is onvoldoende informatie aanwezig.

Slotbeschouwing met betrekking tot de werking
Er zijn geen evaluatie-gegevens voorhanden met betrekking tot de
bestuursinspanningen inzake 'lead trading'. Deze inspanningen lijken mee
te vallen, omdat er geen goedkeuring behoefde plaats te vinden van elke
afzonderlijk verplaatsing. De rechtmatigheid van de verplaatsingen diende
uiteraard te worden gecontroleerd, maar hiervoor werd gebruik gemaakt
van rapportages van de gereguleerden. De rapportage-verplichting voor
de gereguleerden werd niet als een zware administratieve last be-
schouwd.i'" Bovendien was een verplaatsing aan weinig voorwaarden
verbonden.

410 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989a, p. 387.
411 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989a, p. 389.
412 J.J. Boland, a.w. 1986, p. 49.
413 R.W. Hahn en G.L. Hester, a.w. 1989a, p. 390.
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Het 'lead trading' programma kan worden gekwalificeerd als een vergun-
ningenmarkt waarin talrijke verplaatsingen hebben plaatsgevonden. Hahn
en Hester wijzen er op, dat de goede werking van de vergunningenmarkt
ook veroorzaakt is door het reeds bestaan van marktsituaties terzake van
additieven voor benzine. De raffinaderijen waren reeds gewend om met
elkaar transacties te verrichten, hetgeen het verplaatsen van loodquota
vergemakkelijkte.t"

6.4 Conclusies

Uit de voorgaande beschrijving van de vergunningenmarkt kunnen de
volgende conclusies worden getrokken:

Conclusie met betrekldng tot de vormgeving:
De kern van de vergunningenmarkt is gelegen in het verhandelbaar zijn
van het publiekrechtelijk recht om een bepaalde hoeveelheid lood aan
benzine toe te voegen. De vervuilingsrechten zijn door de overheid aan
de hand van administratieve criteria verdeeld. Met uitzondering van
een korte overgangsperiode voor de kleine raffinaderijen hebben alle
deelnemende bedrijven op gelijke voet aanspraak kunnen maken op
verhandelbare vervuilingsrechten. De aanspraak op vervuilingsrechten
is derhalve niet gebaseerd op de historisch verrichte verontreiniging
op een bepaald moment door een individueel bedriif.
De mogelijkheid tot het verplaatsen bestond eerst uit het verplaatsen
van het recht op toevoeging van lood per kwartaal; daarna uit een
temporele verplaatsing. De verplaatsingsmogelijkheden werden
nauwelijks door voorwaarden beperkt. Een concrete verplaatsing
behoefde niet van overheidswege te worden goedgekeurd; de beoordeling
van de rechtmatigheid van de verplaatsing geschiedde achteraf. Hieruit
voIgt de conclusie, dat de vergunningenmarkt eenvoudig was van opzet,
terwijl het milieu en derde-belanghebbenden door de vormgeving van
het instrument toch voldoende bescherming verkregen. Oorzaken
hiervoor zijn het feit dat geen rekening behoefde te worden gehouden
met locatiespecifieke milieu-effecten en dat de vergunningenmarkt in
het kader van een nieuw reguleringsregiem terzake van lood in benzine
is opgezet. WeI moet in het oog worden gehouden dat er geen plafond
aan de milieubelasting werd gesteld (bij een grotere benzine-productie
kon een bedrijf immers op meer vervuilingsrechten aanspraak maken).

414 R.W. Hahn en G.L. Hester, Q. w. 1989a, p. 390.
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Hiermee ontbreekt een essentieel element van het door Dales beschreven
instrument.
Gezien het feit dat de vergunningenmarkt is vormgegeven door algemeen
verbindende voorschriften, waren de deelnemers aan de vergunningen-
markt in grote mate zeker van hun mogelijkbeden om vervuilingsrechten
te verplaatsen. De aanspraken op de temporeel verplaatste vervuilings-
rechten zijn voorts door de overheid niet aangetast.

Conclusie met betrekking tot de werking:
De gegevens met betrekking tot het resultaat van toepassing van de
vergunningenmarkt zijn niet volledig. Er ontbreekt een analyse van de
inspanningen van de overheid. WeI zijn enkele gegevens voorhanden
over het aantal verrichte verplaatsingen. Uit het feit dat er talrijke
verplaatsingen hebben plaatsgevonden mag worden afgeleid, dat de
deelnemers aan de vergunningenmarkt kosten hebben bespaard. Hoeveel
is hier echter niet exact te duiden. Er zijn vooralsnog slechts 'schattin-
gen' bekend.
Gesteld kan worden dat gezien de vormgeving van de vergunningen-
markt de inspanningen van overheidswege met betrekking tot de
uitvoering en handhaving van de regulering mee lijken te vallen. Het
is echter jammer dat er nauwelijks gegevens beschikbaar zijn met
betrekking tot de normnaleving.

Slotopmerking
De toepassing van 'lead trading' heeft aangetoond dat de vergunningenmarkt
ook kan worden ingezet voor de reductie van een bepaalde vorm van
milieubelasting. Zowel de aanvang van de markt als ook de mogelijkbeid
om verplaatsingen te verrichten zijn aanvaardbaar. Niettemin moet
(bijvoorbeeld bij de overweging om deze vergunningenmarkt voor andere
milieubelastende activiteiten toe te passen) in het oog worden gehouden,
dat in casu niet was voorzien in een plafond aan de milieubelasting.

7 Implementatievan het ProtocolvanMontreal

7.1 Inleiding

De ozonlaag wordt bedreigd door de uitstoot van gassen. Onder meer
chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) en halonen zijn de oorzaak van de
aantasting van de ozonlaag, waardoor de bescherming tegen de schadelijke
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ultraviolette zonnestraling afneemt. Mogelijke effecten op de volksgezond-
heid zijn huidkanker, cataract (grauwe staar) en aantasting van het menselijk
afweersysteem. Daarnaast kan sprake zijn van vermindering van de
oogstopbrengsten en van de vispopulatie. De effecten van de uitstoot van
de betreffende gassen zijn moeilijk voorspelbaar. De uitgestote CFK's
worden pas na tientallenjaren, en mogelijk pas na eeuwen afgebroken.t"
Bovendien worden CFK's en halonen aangemerkt als 'broeikasgassen',
hetgeen betekent dat zij zouden bijdragen aan de opwarming van de
aarde.i"

In het op 16 september 1987 gesloten Protocol van Montreal betreffende
stoffen die de ozonlaag afbreken hebben de deelnemende landen zich
verplicht tot het nemen van maatregelen terzake van de uitstoot van CFK's
en halonen."" De verdragspartijen zijn overeengekomen dat in elk land
de productie en consumptie van CFK's nrs. 11, 12, 113, 114 en 115418

dient te worden bevroren op het niveau van 1986, en dat er een gefaseerde
reductie ten opzichte van het niveau van 1986 dient plaats te vinden van
(minimaal) 20% in 1993 en van 50% in 1998. De productie en consumptie
van de halonen 1211, 1301 en 2402419 wordt bevroren op het niveau van
1986.

Het Protocol is op 1 januari 1989 in werking getreden. Per 1 januari
1990 is het ingevolge de gemaakte afspraken verboden voor de deelnemende
landen CFK's of halonen te importeren uit landen die geen partij bij het
Protocol zijn.

De VS hebben het Protocol ondertekend. In het Protocol staat aangege-
yen, welke niveaus van vervuiling door deelnemende landen mogen worden
verricht. Er wordt met aangegeven op welke wijze dit in de betreffende
landen dient te worden verwezenlijkt. De implementatie in de VS geschiedt
door een marktconforme aanpak in de vorm van een vergunningenmarkt.
Het EPA heeft in het kader van zijn bevoegdheden onder de CAA hiervoor
verschillende regelingen uitgevaardigd.

415 Zie D.S. Bryk, The Montreal Protocol and recent developments to protect the ozone layer,
in: Harvard Environmental Law Review, vol. 15, 1991, p. 275-289.
Zie omtrent de achtergronden van de bescherming van de ozonlaag ook: D. van der Meijden,
De bescherming van de ozonlaag, in: Men R 1988, p. 19-16, met name p. 19-20.

416 Zie de Nota Klimaatverandering; 1K 1990-1991, 22232, p. 71: 'Wereldwijddragen CFK's
en halonen zo 'n 24 % bij aan de door menselijke activiteiten veroorzaakte extra broeikaawer-
king in de atmosfeer'.

417 Het Protocol van Montreal (Trb. 1988, 11) behoort bij het Verdrag van Wenen ter
bescherming van de ozonlaag van 22 maart 1985 (Trb. 1985, 144).

418 Deze stoffen vormen groep I.
419 Deze stoffen vormen groep Il.
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In juni 1990 is er te Londen een bijeenkomst geweest ter herziening van
de afspraken van het Protocol van Montreal.f" Op de agenda stond een
verscherping van de limieten voor productie en consumptie van de
ozonbedreigende stoffen en een uitbreiding van de reikwijdte van het
Protocol tot andere ozonbedreigende stoffen. Op de bijeenkomst is een
verscherping van het Protocol aangenomen terzake van de bepalingen
betreffende de reductie van ozonbedreigende gassen.?' De CFK's nrs.
11, 12, 113, 114 en 115 dienen in 1995 met 50%, in 1997 met 85% en
in 2000 met 100% te zijn gereduceerd. De halonen 1211, 1301,2402 dienen
in 1992 op het productieniveau te zijn bevroren, in 1995 dient een reductie
van 50% en in 2000 een volledige reductie te hebben plaatsgevonden. Een
grotere productie en consumptie van halonen is toegestaan indien dat voor
essentiele toepassingen noodzakelijk zou zijn en indien er geen geschikte
altematieven voorhanden zijn. Wat onder 'essentieel gebruik' wordt verstaan
is echter niet gedefinieerd.f" Verder is ook ten aanzien van andere
chemische stoff en (CFK's, carbon tetrachloride en methyl chloroform)
overeengekomen dat zij zullen verdwijnen.f"

De nieuwe, in 1990 op intemationaal niveau overeengekomen strengere
limieten worden in de VS door de CAA 1990 geirnplementeerd. Overigens
wordt door de CAA 1990 in een ruimere bescherming voorzien, doordat
onder meer niet alleen de productie aan banden wordt gelegd, maar ook
het daadwerkelijke gebruik ervan. Zo wordt er bijvoorbeeld een 'National
Recycling and Emission-Reduction Program' van kracht en worden er regels
gesteld omtrent waarschuwingsetiketten op producten.f"

In deze paragraaf wordt ingegaan op de rol die de verplaatsbaarheid
van vergunningen inneemt in het Amerikaans milieubeleid bij de bescher-
ming van de ozonlaag. Achtereenvolgens komen aan de orde: de overwegin-
gen die hebben geleid tot de keuze voor een vergunningenmarkt (§7.2),
een beschrijving van de vormgeving van de vergunningenmarkt onder de
oude CAA (§7.3) en een weergave van de ervaringen met de werking van

420 Op deze bijeenkomst heeft de positie van de ontwikkelingslanden en hun mogelijke deelname
aan het Protocol grote aandacht gekregen. Deze op zich zeer belangrijke materie blijft bier
verder buiten beschouwing. Zie verner onder meer D.S.Bryk, a.w. 1991.

421 Zie vocr de wijziging Trb. jrg. 1991 Dr. 74. Ook is er een fonds opgericht ter ondersteuning
van ontwikkelingslanden in het toepassen van vervangers voor ozonbedreigende stoffen.

422 D.S. Bryk, a.w. 1991, p. 285.
423 Zie A. Rosencranz, A. Scott, Bringing the developing world on board, in: Environmental

Policy and Law, p. 201, 1990.
424 S.R. Seidel, Stratospheric ozone: the strategy, EPA Journal JafFe 1991, p. 36.
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deze vergunningenmarkt (§7.4). In §7.5 wordt ingegaan op de nieuwe CAA.
In §7.6 volgt een slotbeschouwing.

In §7.3 wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheid in het kader
van het Protocol van Montreal tot intemationale verplaatsingen van
productiequota (§7.3.2.2). Hier zal blijken, dat er reeds sprake is van een
vergunningenmarkt voor milieubelastend gedrag op intemationaal niveau!

7.2 De keuze voor het 'allocated quota system'

Ter nakoming van het Protocol van Montreal van 1987 heeft het EPA op
12 augustus 1988 een 'Final Rule' gepubliceerd.f" In deze regeling maakt
het EPA een definitieve keuze uit verschillende beleidsinstrumenten die
in aanmerking komen voor de implementatie van de intemationale verplich-
tingen. De mogelijke beleidsinstrumenten waren in een eerdere publicatie
uiteengezet. 426 Hierop is inspraak mogelijk geweest. De aanvankelijk door
het EPA in overweging genomen beleidsinstrumenten zijn:
a) 'Allocated quota system': Een productie- en consumptievergunnin-

genstelsel.t" waarbij de vergunningen door het EPA worden toegekend
aan de producenten op grond van hun historische activiteiten. De
overheid kan eventueel besluiten dat onder bepaalde voorwaarden de
vergunningen tussen de bedrijven mogen worden verhandeld;

b) 'Auctioned rights system': Een veiling van productie- en consump-
tievergunningen, waarbij de inkomsten uit de veiling naar de schatkist
vloeien. De vergunningen kunnen eventueel door de overheid tussen
de bedrijven onderling verhandelbaar worden gesteld;

c) 'Regulatory fee system': In dit systeem wordt door middel van het
opleggen van heffingen op de productie en consumptie van CFK's en
halonen getracht een bepaalde beperking op de productie en consumptie
te verwezenlijken;

d) 'Engineering controls and production bans': Dit is de traditionele vorm
van regulering, waarbij door de overheid aan bedrijven technologische
voorschriften worden opgelegd.

Ret EPA prefereert een marktconforme regulering van de betreffende
activiteiten. Mogelijkheid (d) wordt als het minst efficient gekwalificeerd.

425 53 FR 30566. Overigens was bet EPA op grond van een schikking met een milieu-organisatie
gebouden tot bet nemen van maatregelen met betrekking tot de stoffen die de ozonlaag
bedreigen. Zie hierover 56 FR 48550 sub 2.

426 52 FR 47486, 14 december 1987.
427 Onder consumptie wordt verstaan: productie plus export min import.
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Na overweging van de door het bedrijfsleven en de milieu-organisaties
ingediende opmerkingen besluit het EPA over te gaan tot invoering van
een 'Allocated quota system' waarbij de vergunningen verhandelbaar worden
gesteld. De keuze voor dit instrument wordt als voIgt beargumenteerd:

Met dit instrument kan de verdragsverplichting op een eenvoudige
manier worden nagekomen. De regulerlng richt zich direct op de
productie en de uit- en invoer van de betreffende stoffen.
Het EPA stelt dat het bevoegd is tot het instellen van een 'allocated
quota system'. Bij de andere twee marktconforme instrumenten (het
'auctioned rights system' en het 'regulatory fee system') wordt een
financiele prestatie door het EPA aan de bedrijven gevraagd. Het is
onzeker, of het EPA bevoegd is om deze verplichting tot het verrichten
van een financiele prestatie op te leggen.f"
Het instrument vergt geen zware beleidslasten van de overheid, met
name ook door het beperkt aantal gereguleerden.
Toepassing van het 'allocated quota system' waarbij de vergunningen
verhandelbaar worden gesteld, kan enkele ongewenste gevolgen hebben
zoals een concentratie van vervuilingsrechten en een onterechte
bevoordeling van degenen die de vergunningen krijgen toegedeeld. Dit
voordeel wordt met 'windfall' aangeduid. Door de beperking van de
productie en de import wordt het aanbod van ozonbedreigende stoff en
verkleind, waardoor productie-vergunningen en importvergunningen
bij het instandblijven of toenemen van de vraag een zekere waarde
vertegenwoordigen. Het toevallen van deze waarde aan degenen aan
wie op basis van hun historische uitstoot productie- en consumptiever-
gunningen worden toebedeeld is een bijkomend gevolg van de regeling
en is niet door de normsteller beoogd. Het wordt zelfs onwenselijk
geacht. Door de beperking van het aanbod ontstaat er een aanmoediging
voor degenen aan wie quota worden toebedeeld om de milieubelastende
activiteit te blijven volhouden, vanwege de blijvende vraag naar de
desbetreffende stoff en. 429 De genoemde ongewenste gevolgen staan
echter de realisering in de VS van de intemationaal afgesproken
reducties niet in de weg. De ongewenste resultaten kunnen eventueel
door aanvullende instrumenten worden tegengegaan. Daarbij wordt door
het EPA gedacht aan de regulerende hefting of aan voorschriften met
betrekking tot de productie.

428 Het EPA ontleent zijn bevoegdheid tot het stellen van maatregelen ter bescherming van de
ozonlaag aan §7457(b) CAA.

429 Zie ook D.J. Dudek en J.T.B. Tripp, a.w. 1989, p. 384.
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Het EPA heeft een sterke voorkeur voor het 'auctioned rights system',
omdat bij dit instrument geen (door het EPA ongewenste) voordelen
(,windfalls ') aan de gereguleerden toevallen.f" Het instrument kent echter
onder meer als nadeel, dat er voor de gereguleerden onzekerheden zijn
omtrent de prijs en de mogelijkheid tot het verkrijgen van vervuilings-
rechten. Het EPA houdt de mogelijkbeid open om in een later stadium het
'allocated rights system' te vervangen door een veiling van de productie-
en consumptievergunningen.
De keuze voor het (minder revolutionaire) 'Allocated rights system' werd
in grote mate ondersteund door het bedrijfsleven. In het algemeen stelde -
het bedrijfsleven dat een veiling te ingewikkeld zou zijn en bovendien
onzekerheden metzich brengt omtrent de mogelijkbeid om vervuilingsrech-
ten te verkrijgen."! Hahn en McGartland merken op dat de steun vanuit
het bedrijfsleven voor het 'allocated rights system' te verklaren is vanwege
het behouden van de status quo inzake de verdeling van de welvaart, maar
ook vanwege de bekendheid met het instrument. Met de veiling van
verhandelbare vervuilingsrechten en de heffing bestaat geen of minder
ervaring in de VS.432
Als bezwaar tegen het 'regulatory fee system' voert het EPA aan, dat het
moeilijk is een juist tarief vast te stellen. Hierdoor bestaat er onzekerheid
over de effectiviteit van het instrument. Een heffing in combinatie met een
'allocated quota system' kan niettemin tot gevolg hebben, dat er geen
voordelen (,windfalls ') toevallen aan degenen die het recht verkrijgen om
ozonbedreigende stoffen te produceren en consumeren in een markt waarin
het aanbod klein wordt door de verplichting tot reducties van deze
stoffen.f" Door een heffing kan het gebruik van de betreffende gassen
worden ontmoedigd. Bij het 'allocated quota system' ontbreekt deze prikkel
tot het extra reduceren dan op grond van de vergunningen is toegestaan.

430 53 FR 30566 tweede kolom.
431 R.W. Hahn en A.M. McGartland, The political economy of instrument choice: an examination

of the U.S. role in implementing the Montreal Protocol, in: Northwestern University Law
Review, vol. 83, p. 592-611, 1989, p. 608.

432 R.W. Hahn en A.M. McGartland, a.w. 1989, p. 610.
433 Zie in dit verband ook de vergelijking met afspraken omtrent de olieproduktie die een

prijsopdrijvende werking hebben: R.W. Hahn en A.M. McGartland, a. w. 1989, p. 592-61 l,
p.594.
Ln dit verband heeft het EPA ook nog aan de mogelijkheid van directe regulering gedacht,
maar het heeft dit niet verder uitgewerkt. Zie 53 FR 30579.
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In 1989 is dan ook een heffing geintroduceerd op de verkoop van CFK's
en andere chemische stoffen die de ozonlaag aantasten.t"

7.3 De vormgeving van de vergunningenmarkzonder de oude eM

7.3.1 De aanvang van de mark!

In 40 CFR §82.4 staat een verbod op het produceren of importeren van
de onder de reikwijdte van het Protocol van Montreal vallende stoffen indien
dit niet 'gedekt' wordt door een productie- en/of een consumptievergunning.
Onder consumptie wordt verstaan: productie plus import min export.t"
Voor de productie van de betreffende stoffen zijn beide vergunningen
vereist; voor import is alleen een consumptievergunning vereist. Niet het
gebruik van ozonbedreigende stoffen is derhalve het aanknopingspunt van
regulering, maar de productie en de irn- en export van de stoffen. Dit
betekent een grote inperking van het aantal gereguleerden. Er zijn minder
dan dertig producenten en importeurs, terwijl er 5.000 tot 10.000 gebruikers
zijn in de VS. Een 'allocated quota system' terzake van het gebruik van
de stoff en zou aanmerkelijk meer bestuurslasten met zich mee brengen
vanwege het aantal gereguleerden.f"

Door het EPA wordt ingevolge het 'allocated rigths system' een aantal
productie- en consumptievergunningen verdeeld over bedrijven. Deze
vergunningen vertegenwoordigen de hoeveelheden stoffen die ingevolge
het Protocol van Montreal voor de VS zijn toegestaan.""

Het EPA neemt voor de bepaling van de omvang van de productie dan
wel consumptie die aan een bedrijf wordt toegestaan de omvang van de
productie en consumptie door een bedrijf in hetjaar 1986 als uitgangspunt.
Dit jaar is ook het basisjaar dat in het Protocol van Montreal wordt
gehanteerd voor de vaststelling van de verplichtingen van de deelnemende
landen. De producenten, importeurs en exporteurs in de VS zijn verplicht
gesteld verslag te doen van de productie en consumptie van CFK's in
1986.438

434 'Excise tax on the sale of chemicals which deplete the ozone layer and of products containing
such chemicals', in section 7506 van de 'Omnibus Budget Reconciliation Act' van 1989.
Zie verder ook 55 FR 36612,6 september 1990, en 56 FR 49551 sub 6.

435 Zie ook het Protocol van Montreal, art. 1 sub 6.
436 53 FR 30579; Zie ook D.J. Dudek en J. PaI.misano,o.w. 1988, p. 249.
437 56 FR 49550 sub 5a.
438 Zie de 'Final rule' 52 FR 47486 van 14 december 1987. Zie 53 FR 18800, 24 mei 1988.
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In de 'Final Rule' van 12 augustus 1988 wordt de verdeling van de
productie en consumptievergunningen geregeld. Zeven producenten
ontvangen productierechten en zeventien producenten en importeurs krijgen
consumptierechten.t" De verkregen vergunningen zijn gelijk aan de
productie en consumptie in hetjaar 1986. Er kan dan ook worden gesteld
dat ' ... the allocated quota system simply grandfathers past market
shares. ' .440

De deelnemers aan de vergunningenmarkt zijn klein in aantal. Er is
een sterke concentratie van de productie bij twee bedrijven, te weten Du
Pont en Allied Signa1.441Het 'grandfathering' bevestigt deze concentratie,
en laat deze voor wat betreft de toekomst voortbestaan. Door Hahn en
McGartland wordt opgemerkt dat een sterke concentratie van de vervuilings-
rechten aanleiding geeft tot het opdrijven van de prijS.442

Aan de verhandelbare vergunningen worden geen voorschriften verbonden
die betrekking hebben op de wijze van productie of consumptie. De regule-
ring ziet derhalve op de hoeveelheden geproduceerde of geconsumeerde
gassen. In de vergunningen wordt aangegeven hoeveel kilo ozonbedreigende
stoJ mag worden geproduceerd of geconsumeerd. De verschillende
chemische stoffen verschillen in hun schadelijkheid.t" Aan de hand van
hun schadelijkheid wordt het gewicht van een stof met een factor vermenig-
vuldigd, en de uitkomst daarvan is de maatstaf voor de regulering, te weten
een kilo ozonbedreigende stof. Binnen de twee groepen ozonbedreigende
stoffen die in het Protocol van Montreal worden onderscheiden, mogen
de stoffen onderling worden uitgewisseld. Deze mogelijkheid vloeit voort
uit het feit dat de regulering betrekking heeft op de berekende hoeveelheid
ozonbedreigende stof.

In 40 CFR §82.7 wordt de gefaseerde reductie van de productie en de
consumptie geregeld. Deze komt overeen met de emissie-verminderingen
die in 1987 in het Protocol van Montreal zijn neergelegd. Tot 1 juli 1993
mogen degenen aan wie vergunningen zijn toegekend deze tot 100%
benutten. Voor de CFK's (groep I) geldt, dat daarna tot 1 juli 1998 80%
van de oorspronkelijke vergunning mag worden benut. Vanaf 1 juli 1998

439 Zie §82.5 en §82.6, 53 FR 30599.
440 53 FR 30586.
441 R.W. Hahn, A.M. McGartland, a.w. 1989, p. 597-598.
442 R.W. Hahn en A.M. McGartland, a.w. 1989, p. 601.
443 Zie ook: Office of Air and Radiation, U.S. Environmental Protection Agency, Guidance

for the stratospheric ozone protection program, (juni) 1990, Washington DC, p. 5.

269



Hocfdstuk N

mag slechts de helft van de oorspronkelijk toegekende vergunningen worden
gebruikt. Voor groep II (halonen) vindt geen fasegewijze reductie plaats
van de vergunningen. Door de toedeling van de vergunningen gelijk aan
de productie en consumptie in het jaar 1986 kan geen toename plaatsvinden
ten opzichte van dit basisjaar.
De productie- en consumptievergunningen hebben steeds een looptijd

van een jaar. De vergunningen kunnen alleen in de betreffende jaarlijkse
periode, die wordt aangeduid met 'control period', worden gebruikt. De
'control periods' waarin vervuilingsrechten kunnen worden aangewend zijn
verschillend voor de twee groepen stoffen. Voor groep I nam de eerste
een aanvang op 1juli 1989. Voor de tweede groep stoffen begint het eerste
jaar op 1januari 1992. De in een 'control period' niet gebruikte productie-
of consumptievergunningen vervallen. Het EPA stelt, dat de mogelijkheid
tot het overschrijden van de toegestane hoeveelheid en het compenseren
van deze overschrijding op een later tijdstip door een reductie te bewerk-
stelligen in strijd zou zijn met het Protocol van Montreal.t" Dat het
'banking' echter in strijd zou zijn met het Protocol wordt nergens door het
EPA expliciet gesteld.
Naast de productie- en consumptievergunningen worden er ook potentiele

productievergunningen toegekend.r" Dit zijn afgeleiden (percentages)
van de toegekende productievergunningen, namelijk tien procent van de
verleende productievergunningen. Alleen na toestemming van de Admini-
strator, een zogenaamde 'authorization to convert', mogen deze rechten
worden gebruikt. Deze kan worden verleend indien er naar een (zogenaamd)
art. 5 partij van het Protocol van Montreal wordt geexporteerd of indien
een ander aan het Protocol deelnemend land zijn productie vermindert ten
behoeve van industriele rationalisatie (zie hierover ook §7 .3 .2. 2).446 Indien
er stoffen worden geexporteerd, kunnen daarvoor onder bepaalde in de
regeling neergelegde voorwaarden tevens consumptievergunningen worden
verkregen.

De conclusie luidt, dat de aanvang van de vergunningenmarkt geschiedt
door een administratieve verdeling. Deze gaat uit van een historisch
gegroeide situatie. De looptijden van de vergunningen zijn kort, namelijk
een jaar.

444 53 FR 30853.
445 §82.9, 53 FR 30600.
446 Zie hierover ook 55 FR 47754, onder: 'Granting of requests for authorizations to convert'.
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Na elkjaar wordt de beschikbare vervuilingsruimte opnieuw adrnini-
stratief verdeeld. De maatstaf daarvoor blijft de eerste verdeling op basis
van de situatie in 1986. Voor halonen geldt, dat er steeds voor 100% van
de oorspronkelijke vergunning gebruik kan worden gemaakt. Voor CFK's
vindt echter een in de regeling precies aangegeven gefaseerde procentuele
reductie plaats van de op grond van het basisjaar 1986 toegekende vervui-
lingsrechten. Op basis van deze regeling is het voor de deelnemers aan
de vergunningenmarkt derhalve duidelijk op welke (hoeveelheden)
vergunningen zij tot ver in de toekomst aanspraak kunnen maken. In de
regeling staat niets omtrent een wijziging van de administratieve verdeling
van de vergunningen (en daarmee een aantasting van de toekomstige
aanspraak op de quota) in het geval er strengere milieumaatregelen zouden
moeten worden genomen.

7.3.2 De mogelijkheid tot het verplaatsen van vervuilingsrechten

7.3.2.1 Yerplaatstng binnen de VS

Aanvankelijk werd de verhandelbaarheid van de vergunningen niet
toegestaan. De regeling van 1988 zou ook zonder de verhandelbaarheid
van vergunningen voldoende zijn voor de implementatie van de internati-
onale verplichtingen. Het EPA benadrukt echter dat door het toestaan van
de verplaatsing van de vergunningen de regulering efficienter voor de
bedrijven zou kunnen zijn. Op 9 februari 1989 verschijnt er dan ook een
'Final Rule' waarin de verhandelbaarheid van de productie- en consumptie-
vergunningen wordt geregeld. 447 Dit wordt opgenomen in 40 CFR §82.12.

Degene, die een vervuilingsrecht ('consumption allowance', 'production
allowance', 'potential production allowance' of 'authorization to convert')
wenst te verplaatsen en hiervoor een partner gevonden heeft, dient dit
voornemen aan het EPA te melden. De melding van een voorgenomen
verplaatsing moet onder meer de volgende informatie bevatten:

naam en adres van de beide partijen;
soort vervuilingsrecht dat wordt verplaatst en de groep stoff en die het
betreft;
de 'control period' waarvoor wordt verplaatst;
de niet gebruikte vervuilingsrechten na de verplaatsing.

447 54 FR 6376-6379.
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Het EPA heeft door de melding de gelegenheid om de verplaatsing te
beoordelen. Het 'agency' kent zichzelf evenwel een beperkte rol toe bij
de verplaatsingen. De enige toets die wordt verricht is het nagaan of er
voldoende vervuilingsrechten aanwezig zijn bij de verplaatser om de
verplaatsing te kunnen verrichten.

Er wordt in de regeling bewust geen gebruik gemaakt van de term
'request' die aan het EPA moet worden gericht om een verplaatsing te
melden, maar van een 'claim'. Hiermee wordt getracht aan te geven, dat
het EPA slechts een afstandelijk controlerende rol inneemt bij de beoordeling
van de verplaatsing.t"

Het EPA dient binnen drie werkdagen na ontvangst van een melding
te berichten ofhet accoord gaat met de verplaatsing. De drie dagen termijn
neemt een aanvang op het moment, dat de melding het betreffende bureau
van het EPA bereikt. Het EPA dringt er bij de bedrijven op aan de
berichtgeving te doen via een computernetwerk. Uiteraard kan er ook per
gewone post worden gemeld, maar het EPA wijst er op dat de afhandeling
van de melding dan meer tijd kan vergen.

Het EPA kan als reactie op de melding hetzij een 'notice of no objection'
ofwel een 'notice disallowing the transfer' naar de melder sturen. Daarnaast
is het mogelijk, dat het EPA een 'notice of no objection' stuurt, waarmee
een verzoek om nadere informatie gepaard gaat. In de 'notice of no
objection' wordt gewoonlijk de volgende zinsnede opgenomen: 'on the basis
of current information '.449

De criteria voor het al dan niet verlenen van een toestemming tot
verplaatsing staan in 40 CFR §82.12(b)(1). Toestemming wordt verleend
indien de aanmelder voldoende rechten in zijn bezit heeft of indien, en dit
is opmerkelijk, het EPA niet over voldoende informatie beschikt om dit
te beoordelen.

Indien een aanmelder van het EPA een verklaring van geen bezwaar
('notice of no objection') heeft ontvangen, mogen de partijen hun
verplaatsing doen plaatsvinden. Bepaald wordt, dat indien achteraf blijkt
dat de verplaatser niet voldoende vervuilingsrechten in zijn bezit had om
te verplaatsen, zowel de verplaatser als de verkrijger aansprakelijk worden
gehouden voor iedere schending van de van toepassing zijnde regels:

'However, if EPA ultimately finds that the transferor did not have
sufficient allowances or authorizations to cover the claim, the transferor

448 54 FR 6377 kolom 1.
449 Interview met Kenneth Harmon, Office of enforcement, Air enforcement division, U.S.

Environmental Protection Agency, Washington D.C., oktober 1990.
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and transferee will be held liable for any violations of the regulation
of this part that occur as a result of, or in conjunction with, the
improper transfer' .450

Deze aansprakelijkheidsstelling kan ook geschieden in het geval dat het
EPA een 'notice of no objection' heeft verstuurd.

Door in de regeling te bepalen dat ook de verkrijgende partij aansprake-
lijk kan worden gesteld indien de verplaatser in strijd met de toepasselijke
regels handelt, tracht het EPA fraude te voorkomen. In de toelichting op
de regeling stelt het EPA dat de verplaatser en de verkrijger zorgvuldig
moeten handelen teneinde de toegestane hoeveelheden niet te overschrij-
den.451

Er is geen termijn aangegeven, waarbinnen het EPA actie kan
ondernemen tegen een onrechtmatige verplaatsing. Aangenomen mag
worden, dat hierop de gewone verjaringstermijnen van toepassing zijn.

Met name bij de verkrijgende partij kan een aanmerkelijke rechtsonze-
kerheid bestaan omtrent de mogelijkheden tot het gebruik van verkregen
vervuilingsrechten. In de contractuele sfeer zullen door de verkrijgende
partij de nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen teneinde
zijn schade te beperken in het geval dat de verplaatser in strijd met de regels
handelt. Dit neemt niet weg dat de verkrijger het risico loopt dat publiek-
rechtelijke sancties worden opgelegd.

Tussenconclusie: De rol van het EPA terzake van een concrete verplaatsing
beperkt zich dus tot het verifieren van het aantaI quota dat voorhanden moet
zijn voor de transactie. Een termijn van drie dagen wordt door het EPA
voldoende geacht voor de verwerking van de meldingen. Bij termijnover-
schrijding door het EPA mag de verplaatsing doorgaan en behoeft een
bericht van het EPA niet te worden afgewacht. Echter, dit geschiedt op
eigen risico van de verplaatsende partijen.t?

Op de bedrijven die onder de werkingssfeer van de regeling vallen, ligt
een verplichting tot het registreren van een aantaI gegevens en tot het
verschaffen van deze gegevens aan het EPA. 453 Er is een rapportage-
verplichting terzake van de hoeveelheden productie en import per kwartaal.
Bedrijven moeten onder meer aangeven hoe zij de dagelijkse productie meten

450 54 FR 6379, §82.12 (b)(l).
451 54 FR 6378, tweede kolom.
452 40 CFR §82.12(c).
453 40 CFR §82.13.
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en hoe deze gegevens worden gebruikt voor de bepaling van de productie
per kwartaal.

Aan de hand van de door de bedrijven geleverde gegevens controleert
het EPA de gedragingen. Het 'agency' kan ook zelf het bedrijf gaan
inspecteren. Het EPA heeft immers op basis van §7417 CAA de bevoegd-
heid om 'compliance reviews and inspections' bij een bedrijfte verrichten.

De strafbaarstellingen voor fraude bij het verplaatsen van de vergunningen
zijn zwaar. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat elke kilo berekende
hoeveelheid ozonbedreigende stof die in strijd met de toepasselijke regels
wordt geproduceerd of geconsumeerd, als een afzonderlijke overtreding
wordt beschouwd.f" Per overtreding kan de maximumstraf op grond van
§7413 CAA worden gevorderd. Dit betekent, dat producenten en importeurs
kunnen worden gestraft met maximaal $25.000 per kilogram. Voor het
geven van onvolledige of verkeerde informatie kan een maximale boete
van $10.000 per overtreding worden opgelegd of een gevangenisstraf van
ten hoogste 6 maanden. Bij het achterwege laten van een melding van een
verplaatsing kan een boete van maximaal $25.000 per overtreding worden
opgelegd.

Het EPA onderkent dat het exact bepalen van de hoeveelheid van de
geproduceerde stof moeilijk is. Hiermee zal bij het handhavingsbeleid
rekening worden gehouden.t" Het is niet de bedoeling van het EPA om
voor elke overtreding (berekend per kilo) de maximale boete te eisen op
grond van §7413(b) CAA.456
Van belang is verder dat indien een producent in gebreke blijft terzake van
de rapportageverplichting, er aangenomen wordt dat gedurende de tijd
waarover niet is gerapporteerd van de maximale productie-capaciteit gebruik
is gemaakt.

Ten aanzien van de beroepsmogelijkheden aangaande de 'notice of no
objection' of de 'notice disallowing the transfer' is de regeling summier.
Het regelt enkel een bezwaarprocedure bij het EPA. Er is alleen bezwaar
mogelijk tegen een 'notice of disallowing the transfer'. Het bezwaar dient
binnen tien dagen na ontvangst van de 'notice' door een van beide
transactiepartijen te worden ingediend. Wordt deze termijn overschreden,

454 Zie voor een bezwaar tegen deze keuze 53 FR 30585.
455 Zie de vorige noot.
456 53 FR 30585.
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dan kan de 'notice of disallowing the transfer' als een 'final action' van
het EPA worden beschouwd, en kan beroep bij de rechter worden ingesteld.

In de toelichting op de 'Final Rule' wordt gesteld dat de afgifte van
een 'notice of no objection' niet gezien kan worden als een 'final agency
action reviewable in court"."? Het 'agency' kan immers nog terugkomen
op de beslissing.

De regeling bevat wat betreft de verplaatsing van een vervuilingsrecht geen
bepalingen over de rechtspositie van anderen dan de deelnemende partijen.
Door een verplaatsing wordt het belang dat anderen dan de deelnemende
partijen hebben inzake de bescherming van het milieu en de volksgezond-
heid, niet aangetast. Er is immers geen sprake van een verandering van
de hoeveelheid milieubelasting die wordt verricht, noch is sprake van
locatiespecifieke milieu-effecten bij een verplaatsing. Het ontbreken van
een beroepsgang bij een concrete verplaatsing voor derde-belanghebbenden
is naar mijn mening daarom niet bezwaarlijk.

De overtreding van de voorwaarden waaronder kan worden verplaatst
betekent wel dat een aantasting van het belang van derden kan plaatsvinden.
Het is daarom voor derde-belanghebbenden van belang dat zij inzicht in
de gedragingen van de gereguleerden en hun verplichtingen hebben. In de
regeling staat echter niets omtrent de openbaarheid van gegevens die voor
het verkrijgen van een dergelijk inzicht relevant zijn.

Doordat er geen temporele verplaatsingen zijn toegestaan en de looptijden
van de vervuilingsrechten slechts een jaar zijn, is bij deze vergunningen-
markt de vraag naar de aantastbaarheid van de vervuilingsrechten door de
overheid niet zo relevant. Meer van belang is de vraag of, en zo ja, onder
welke voorwaarden, de overheid de aangekondigde verdeling van de
vervuilingsrechten in toekomstige jaren kan wijzigen. Het is immers
denkbaar, dat bedrijven overeenkomen om in een toekomstig jaar
vergunningen te verplaatsen. Er vindt in dit geval geen temporele
verplaatsing plaats, maar er wordt een verplaatsing afgesproken die in de
toekomst zal worden verricht. De bedrijven kunnen dit doen, omdat in de
regeling is aangegeven, hoeveel van de oorspronkelijk verleende vergunnin-
gen in toekomstige jaren mag worden gebruikt, bijvoorbeeld 50% van de
groep I stoff en na 1 juli 1998. Zoals eerder vermeld, is in de regeling
evenwel niets bepaald omtrent de bevoegdheid van de overheid om de
aangekondigde toekomstige verdeling van vervuilingsrechten te wijzigen.

457 54 FR 6378, tweede kolom.
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'Coupon tracking system'
Tegelijkertijd met de regeling waarin de vergunningenmarkt wordt geregeld
doet het EPA in de toelichting op die regeling een voorstel tot een ander
systeem voor de verhandelbaarheid van de vergunningen, dat nog
eenvoudiger zou zijn, namelijk het zogenaamde 'coupon tracking system'.
In dit systeem worden aan producenten en consumenten coupons afgegeven
die met de aan hen toegekende rechten corresponderen. Bij verbruik of
verplaatsing van deze rechten dienen coupons naar het EPA te worden
toegestuurd. Elk kwartaal controleert het EPA aan de hand van de
rapportage-verplichting van de bedrijven of steeds gehandeld wordt naar
rato van het aantal rechtsgeldig in bezit zijnde quota. Dit voorstel heeft
om onbekende redenen nog geen definitieve regeling gekregen.

7.3.2.2 Verplaatsing tussen landen: een internationale vergunningenmarkz

In het Protocol van Montreal wordt onder bepaalde voorwaarden de
verplaatsing van de door het Protocol gelimiteerde productie van ozonbedrei-
gende stoffen tussen deelnemende landen toegestaan. Hiermee is als het
ware een intemationale vergunningenmarkt voor mi1ieubelastende activiteiten
vormgegeven. Op 30 september 1991 namen maar liefst zeventig landen
deel aan het Protocol van Montreal. Deze landen vertegenwoordigen 90%
van de mondiale productiecapaciteit voor CFK's en halonen.t"

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de be1angrijkste
bepalingen met betrekking tot de verplaatsing van vervuilingsrechten uit
het Protocol van Montreal van 1987 en uit de in 1990 aangenomen wijziging
ervan. Ook wordt ingegaan op de Amerikaanse irnplementatie-regelgeving
terzake van de verplaatsing tussen landen.

Het Protocol van Montreal
Inhet Protocol van Montreal wordt onder industriele rauonalisatie verstaan:

'het overdragen van de gehele of een gedeelte van het berekende niveau
van produktie van de ene Partij aan een andere ter verhoging van de
economische doelmatigheid of om te voorzien in verwachte tekorten
in het aanbod ten gevolge van bedrijfssluitingen' .459

Deze definitie impliceert dat het verplaatsen van de op grond van het
Protocol toegestane productie in een land naar een ander land is geoorloofd.
Het begrip industriele rationalisatie komt terug in art. 2 van het Protocol

458 56 FR 49550 sub 4, en 49580 appendix B.
459 Protocol van Montreal, art. 1, achtste lid.
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van 1987. Daar is bepaald, dat elke Partij een stijging van het productie-
niveau van 1986 van stoff en vallende onder groep I met 10% mag toestaan
aan het eind van het tijdvak van twaalf maanden dat begint op de eerste
dag van de zevende maand na datum van inwerkingtreding van het Protocol,
en in elk tijdvak van twaalf maanden daarna, maar:

'Ben dergelijke stijging is evenwel slechts toegestaan om te voorzien
in de fundamentele binnenlandse behoeften van de onder de werking
van artikel5 vallende Partijen en met het oog op industriele rationalisatie
tussen de Partijen' .460

Met de zogenaamde artikel5 Partijen worden ontwikkelingslanden bedoeld
waarin het gebruik van de ozonbedreigende stoffen minder dan 0,3 kilogram
per persoon bedraagt. Eenzelfde bepaling zoals hierboven is aangehaald
geldt (weliswaar met vermelding van een ander tijdvak) terzake van de
stoffen die onder groep ITvallen.t"

In art. 2, vijfde lid, van het Protocol van 1987 staat dat partijen van
wie de berekende productie over 1986 van groep I stoff en minder bedroeg
dan 25 kiloton, ten behoeve van industriele rationalisering een bepaalde
productie kunnen overdragen aan of overnemen van een andere Partij. Er
kan een verplaatsing plaatsvinden,

'mits de totale berekende produktie van de betrokken Partijen gezamen-
lijk de in dit artikel genoemde produktielimieten niet overschrijdt' .

Elke overdracht van de productie moet uiterlijk op het tijdstip dat deze
plaatsvindt aan het bij het Verdrag van Wenen ter bescherming van de
ozonlaag opgerichte secretariaat worden medegedeeld.

Door de wijziging van het Protocol in 1990 is deze verplaatsingsmo-
gelijkheid aanzienlijk verruimd. De voorwaarde dat de productie minder
zou moeten bedragen dan 25 kiloton is vervallen en de verplaatsingsmo-
gelijkheid heeft op meer stoff en betrekking. Art. 2 vijfde lid (zoals dat luidt
na de wijziging) bepaalt dat van een dergelijke overdracht van productie
door elk der betrokken partijen een kennisgeving naar het Secretariaat moet
worden gezonden, waarin de voorwaarden van de overdracht en het tijdvak
waarvoor deze geldt moeten worden vermeld. Bij een overdracht mag de
totale gezamenlijke berekende productie van de betrokken Partijen voor
de verschillende groepen aan de beperkingen onderworpen stoff en de
gestelde limieten niet overschrijden.

In art. 2, achtste lid van het Protocol van 1987 is voorts bepaald, dat
alle partijen die lidstaat zijn van een organisatie voor regionale economische

460 Art. 2, eerste lid van het Protocol.
461 Art. 2, derde en vierde lid.
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integratie, kunnen overeenkomen gezamenlijk aan de verplicbtingen met
betrekking tot bet gebruik van de betreffende stoff en te voldoen, mits hun
totale berekende gebruik de in art. 2 van het Protocol voorgeschreven
maxima niet overschrijdt.tf

In art. 4 van het Protocol staan regels met betrekking tot de 'handel
met Staten die geen Partij zijn'. Er worden zowel aan de uitvoer als aan
de invoer beperkingen gesteld. Op grond van art. 4, eerste lid van bet
Protocol van 1987 dient bijvoorbeeld elke partij binnen een jaar na de
inwerkingtreding van het Protocol de import te verbieden van stoff en die
onder de werkingssfeer van het Protocol vallen uit staten die geen partij
zijn bij het Protocol. Er geldt een uitzondering voor de art. 5 partijen.

Geconc1udeerd kan worden, dat in bet Protocol van Montreal de overdraag-
baarheid van vervuilingsrechten is vormgegeven. Aan deelnemende landen
worden immers productielimieten opgelegd, die onder voorwaarden kunnen
worden verplaatst. Bij het opleggen van de limieten is rekening gebouden
met de achterstand in productie en gebruik bij de ontwikkelingslanden.t"
Ben verdeling op basis van de bistorische activiteiten zou deze landen
immers in een niet gerechtvaardigde beperkte positie plaatsen ten opzichte
van de rijkere landen.

Tevens kan er op grond van het Protocol binnen een organisatie voor
regionale economiscbe integratie een interne markt ontstaan voor bet gebruik
van de stoffen.

Een van de belangrijkste vragen met betrekking tot deze internationale
vergunningenmarkt betreft de handhaafbaarbeid van de overeengekomen
verplichtingen. In dit verband zal bier verder evenwel niet op worden
ingegaan.

Enkele bepalingen in de VS met betrekking tot de intemationale verplaats-
baarheid
Ter implementatie van de internationale afspraken is in de VS omtrent bet
verplaatsen van de productie van stoffen naar een ander land dan wel
omtrent de ex- en import van de betreffende stoffen onder meer het volgende
geregeld.

Indien een bedrijf een stof exporteert, kan het daarvoor onder bepaalde
voorwaarden consumptievergunningen verkrijgen. De exporteur moet
gegevens aanleveren zodat het EPA kan vaststellen dat de export beeft

462 In §V.2 za.I worden ingegaan op bet gebruik van deze bepaling in communautair verband.
463 Zie art. 5 van bet Protocol van 1988 en de wijziging in 1990 (Trb. Ig. 1991, nr. 74).
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plaatsgevonden. Na 1 juli 1993 kunnen er geen consumptievergunningen
worden verkregen voor de export van stoffen naar landen die geen partij
zijn van het Protocol van Montreal.t'"

Indien een andere verdragspartij zijn productie vermindert, lean het EPA
toestemming geven tot het gebruik van verleende potentiele produc-
tievergunningen. Dit worden 'authorizations to convert' genoemd. De
verplaatsing van de productie dient te geschieden met het doe! van
industriele rationalisatie. 465 In ieder geval is een verklaring van de
ambassade van het betreffende land vereist, dat de in het land verleende
productierechten gelijk aan de verplaatste hoeveelheid worden verminderd.

Er mogen ook met het doel van industriele rationalisatie productie-
vergunningen naar een verdragspartij worden verplaatst. In dit geval is geen
verklaring van de ambassade vereist, omdat in de verdragspartij geen
reductie tot stand behoeft te worden gebracht.

7.3.3 Beschouwing over de vormgeving van het 'CFC-trading'

Net als bij het 'lead trading' wordt het 'CFC-trading' toegepast voor het
reduceren van de omvang van een bepaalde vorm van milieubelasting.t"
Ben groot verschil tussen beide vergunningenmarkten is het feit, dat er bij
het 'CFC-trading' een plafond is aan de omvang van de milieubelasting.
Dit plafond wordt gefaseerd naar beneden gebracht.

De rol van de overheid terzake van een concrete verplaatsing behoeft
uit oogpunt van de bescherming van de ozonlaag niet uitvoerig te zijn. Er
hoeft immers bij de regulering van de ozonbedreigende stoffen geen
rekening te worden gehouden met locatiespecifieke effecten. Bij iedere
verplaatsing behoeft aIleen te worden gecontroleerd of er voldoende
vervuilingsrechten aanwezig zijn.

Overigens zijn papieren verplaatsingen op grond van de regeling
toegestaan. Indien een bedrijf om bedrijfseconomische redenen besluit de
productie te doen verminderen, mag het ten gevolge van deze produc-
tievermindering niet aangewende vervuilingsrecht verhandeld worden.

Uiteraard is het van groot belang dat de voorwaarden voor het CFC-
trading worden nageleefd. De bedrijven dienen zelf gegevens aan te leveren
omtrent de naleving van de verplichtingen. Ret is mij niet bekend, of het

464 40 CFR §82.10, 53 FR 30600.
465 Office of Air and Radiation, U.S. EPA, a.w. 1990, p. 12-13. Zie omtrent de aanwijzing

van art. 5 landen: 55 FR 25812, 22 juni 1990 en 55 FR 47754, 15 november 1991.
466 Met 'CFC-trading' duid ik de vergunningenmarkt aan die in de VS wordt toegepast voor

de regulering van stoffen die de ozonlaag aantasten.
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EPA (technisch gezien) problemen ondervindt bij de controle van de
activiteiten van de gereguleerden.

Derden hebben alleen belang bij de vaststelling van de totale omvang
van de uitstoot van de stoff en en bij de naleving van de verplichtingen op
grond van de vergunningenmarkt. Het is daarom aanvaardbaar dat er voor
hen terzake van een concrete verplaatsingsingsmogelijkheid geen inspraak
of beroep openstaat tegen het besluit van het EPA naar aanleiding van de
melding van een voorgenomen verplaatsing.

De omvang van de productie- en consumptiebeperkingen is het resultaat
van intemationale afspraken. De regelingen waarin deze afspraken worden
geimplernenteerd en waarin de verplaatsing van de vervuilingsrechten wordt
vormgegeven, konden door de derde-belanghebbenden aan een beoordeling
door de rechter worden voorgelegd. Derde-belanghebbenden zouden in dit
verband natuurlijk op strengere maatregelen hebben kunnen aandringen.

Door het 'allocated quota system' wordt aangesloten bij een historisch
gegroeide situatie, op basis waarvan een vergunningenmarkt wordt
vormgegeven. Degenen, die in 1986 over een hoog productieniveau
beschikten, worden hierdoor in principe bevoordeeld. Ter correctie van
de zogenaamde 'windfall' is gekozen voor een hefting op de verkoop van
de betreffende stoffen of op producten die deze stoffen bezitten. In het oog
moet worden gehouden, dat bedrijven de kosten van deze hefting in hun
producten kunnen doorberekenen. De hefting corrigeert dus niet het feit,
dat de 'grote vervuilers' in een gunstigere positie worden gesteld dan de
kleinere vervuilers om de betreffende stoff en te produceren ofte gebruiken.
Kleinere bedrijven dienen voor uitbreiding bij de grotere bedrijven
vervuilingsrechten te verkopen, waardoor deze grote bedrijven in theorie
een financieel voordeel kunnen behalen. Het is evenwel de vraag, of het
voor bedrijven lucratief is om vervuilingsrechten aan te kopen. Zij staan
dan immers voor een dubbele belasting: zowel de prijs van het vervuilings-
recht als ook, in het geval dat door gebruikmaking van het vervuilingsrecht
de stoffen worden geproduceerd en te koop worden aangeboden, de hefting
zal moeten worden opgebracht.

De regeling kent geen voorziening ter stimulering van de verplaatsing van
vervuilingsrechten. Er is in een terughoudende rol voor het bestuur voorzien
bij de verplaatsingen. Het bestuur heeft vooral een controlerende taak. De
bestuursinspanningen bij uitvoering van de regeling lijken erg mee te vallen.

De wijze waarop de controle op de verplaatsingen is vormgegeven kan
echter een belemmerende werking hebben op het verrichten van verplaat-
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singen. Het feit dat met name de verkrijgende partij in onzekerheid wordt
gelaten omtrent toekomstige acties door het bestuur indien de verplaatsende
partij onrechtmatig heeft gehandeld, zou ertoe kunnen leiden dat van
verplaatsing wordt afgezien. Ervaringen zouden dit moeten uitwijzen.

Opvallend is, dat temporele verplaatsingen, wellicht vanwege de vrees
dat dit strijdig zou zijn met het Protocol van Montreal, niet (uitdrukkelijk)
zijn toegestaan. Dit is een aanmerkelijke beperking op de mogelijke flexibili-
teit van een vergunningenmarkt.

7.4 Resultaten van toepassing van de vergunningenmarki

Aantal verplaatsingen
Vanaf de aanvang van de vergunningenmarkt op 1 juli 1989 tot oktober
1990 is er maar 0.5 percent van het aantal consumptievergunningen
verplaatst. 467 In dit verband hebben volgens de gegevens van het EPA
'minder dan 15 verplaatsingen' plaatsgevonden. Dit betreft alleen consump-
tievergunningen terzake van de groep I stoffen.

In het eerste jaar van het in werking zijn van de vergunningenmarkt
is er dus geen sprake van een actieve markt. Welke oorzaken dit heeft,
is niet bekend.

Kostenbesparing
Hoeveel kosten met het geringe aantal verplaatsingen door de bedrijven
zijn bespaard, is vooralsnog niet bekend.

EfJectiviteit
Met betrekking tot de effectiviteit kan worden opgemerkt, dat er enkele
overtredingen hebben plaatsgevonden. Dit betreft bedrijven die CFK's
hebben geimporteerd zonder over de nodige consumptievergunningen te
beschikken.t" Indien deze bedrijven consumptievergunningen voor de
betreffende import van andere vervuilers verkregen door middel van
verplaatsing, werd hen een minder hoge boete opgelegd.t"

467 Interview met Daniel P. Blank, Global Change Division, Office of Atmospheric and Indoor
Air Programs, U.S. Environmental Protection Agency, Washington DC, oktober 1990.

468 B. Metz, Think globally, act locally, rubriek 'Uncle Sam', in: Handhaving; 1990 p. 14.
Uit een interview met Kenneth Harmon blijkt, dat er vijf van dergelijke overtredingen zijn
opgespoord. Interview met Kenneth Harmon, Office of enforcement, Air enforcement
division, U.S. Environmental Protection Agency, Washington D.C., oktober 1990.

469 Interview met Kenneth Hannon.
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Overigens hebben de producenten door verschillende oorzaken slechts
85% van hun vervuilingsrechten aangewend. Een van de oorzaken was de
afschrikwekkende werking van de hoge boete indien de quota zouden worden
overschreden. Om op 'safe' te spelen, produceerden de bedrijven niet
volledig tot 100% van de toegewezen quota.??

7.5 De nieuwe eM met betrekking tot de ozonlaag

In de in 1990 gewijzigde CAA staat een apart hoofdstuk over de bescher-
ming van de ozonlaag ('Title VI-Stratospheric Ozone Protection '). Het doel
hiervan is het totaallaten verdwijnen van chemische stoffen die de ozonlaag
aantasten. Door de nieuwe CAA wordt het in 1990 te Londen aangescherpte
Protocol van Montreal geirnplementeerd inde Amerikaanse milieuwetgeving.

In de CAA 1990wordt een onderscheid gemaakt tussen twee categorieen
ozonbedreigende stoffen (sec. 602(a) en 602(b) CAA 1990). Omtrent deze
stoff en is bepaald dat zij fasegewijs met een percentage dienen te worden
gereduceerd. De tot de eerste categorie behorende stoffen zijn dezelfde
als die waarover in internationaal verb and afspraken zijn gemaakt.

In sec. 604 wordt de 'production phase out' voor stoff en behorende
tot categorie 1 geregeld. In de wet wordt voor de jaren 1991 tot en met
2001 aangegeven hoeveel productie is toegestaan van carbon tetrachloride,
methy chloroform en andere tot categorie 1 behorende stoffen.'" Dit
gebeurt door middel van percentages die gerelateerd zijn aan de hoeveelheid
die in het basisjaar is geproduceerd. Als basisjaar geldt hetjaar 1986 voor
de groepen I en nvan categorie 1 (dit zijn de stoffen die onder de werkings-
sfeer van de regelingen inzake de vergunningenmarkt van 1989 vallen).
Voor de andere groepen die onder categorie 1 vallen, geldt het jaar 1989
als basisjaar. De toegestane percentages worden naar mate de tijd vordert,
kleiner. Op 1januari 2000, en voor wat betreft de stofmethyl chloroform
op 1 januari 2002, is het verboden de stoffen behorende tot categorie 1
te produceren.

In sec. 604(c) staat dat (de 'Administator' van) het EPA binnen 10
maanden na de inwerkingtreding van de wet (i.e. 15 november 1990) een
regeling dient uit te vaardigen ter implementatie van de in de wet

470 Interview met Kenneth Harmon. In een publicatie van het EPA wordt gemeld, dat er 23%
onder het toegestane niveau is geproduceerd: S.R. Seidel, a.w. 1991, p. 37. Hiervoor wordt
dezelfde reden gegeven. In56 FR 49551 stelthet EPA evenwel, dat de heffingop zijn minst
voor een deel de oorzaak is van deze 23% .

471 De CAA 1990 gaat in tegenstelling tot de hiervoor behandelde EPA-regelgeving uit van
kalenderjaren in plaats van de eerder gehanteerde 'control periods'.
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aangegeven gefaseerde reductie van de productie van de ozonbedreigende
stoffen. Deze regeling moet ook voorzien in een fasegewijze reductie van
de consumptie van de betreffende stoffen. Daarvoor moeten dezelfde
percentages worden gehanteerd als bij de 'production phase-out'. De
consumptie wordt ook in de nieuwe CAA gedefinieerd als: de hoeveelheid
die is geproduceerd, met daarbij opgeteld de hoeveelheid die is geimporteerd
minus de geexporteerde hoeveelheid (sec. 601 (6) CAA 1990).

Op 6 maart 1991 is in het FR een regeling van het EPA gepubliceerd
waarin aan de productie en consumptie beperkingen voor het jaar 1991
worden opgelegd.f" Deze regeling betreft aIleen het jaar 1991. Omtrent
de beperkingen in volgende jaren zal een nieuwe regeling worden uitgevaar-
digd. Een voorstel voor deze regeling is op 30 september 1991 in het FR
gepubliceerd.t"

Ook onder de nieuwe CAA vindt er een administratieve verdeling van de
vervuilingsrechten plaats op basis van de historische activiteiten van de
gereguleerden. De heffing ter correctie van de 'windfalls' blijft bestaan,
en is uitgebreid tot onder andere methyl chloroform en carbon tetrachlori-
de. 474

In een in de wet opgenomen tabel wordt aangegeven met welke percenta-
ges de productie en consumptie door een bedrijf op een bepaald tijdstip
moeten zijn gereduceerd. Dit impliceert een verscherping van hetgeen in
de eerder uitgevaardigde regelingen door het EPA is bepaald. De groep
I stoffen moeten op grond van de EPA-regeling die uitgevaardigd is v66r
de inwerkingtreding van de nieuwe CAA, op 1 januari 1992 bevroren
worden op het niveau van 1986. Op grond van de nieuwe CAA dient echter
op hetzelfde tijdstip een reductie van 20% ten opzichte van 1986 te zijn
volbracht. Voor 30 juni 1998 geldt op grond van de EPA-regeling, dat er
een reductie van 50% tot stand dient te zijn gebracht. De nieuwe CAA stelt
per 1 januari 1998 een reductie van 85% verplicht. De CAA 1990 stelt
dus strengere reducties voor in vergelijking met de verplichtingen op grond
van de oude CAA. Dit betekent, dat de toekomstige aanspraken op
vervuilingsrechten ingevolge de EPA-regeling van 1989 door de federale
wetgever geheel of ten dele worden verminderd. In het kader van de in
1989 ingestelde vergunningenmarkt voor ozonbedreigende stoffen zal dit

472 56 FR 9518.
473 56 FR 49548 e.v. Enkele relevante bepalingen van dit voorstel zullen in deze paragraaf

worden behandeld.
474 56 FR 49551 sub 6.
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wat betreft verplaatsingsmogelijkheden vooral consequenties hebben voor
afspraken om toekomstige rechten te verplaatsen (temporele verplaatsingen
waren niet mogelijk onder de vergunningenmarkt van 1989). Gezien de
inperking van de in de toekomst beschikbare vervuilingsrechten kan het
zijn dat dergelijke verplaatsingen, indien hierover afspraken zouden bestaan,
niet of slechts gedeeltelijk kunnen doorgaan.

In de nieuwe CAA wordt bepaaId, dat de 'Administrator' in bepaaIde
gevaIlen de in de wet neergelegde toegestane percentages moet aanscherpen
(sec. 606CAA 1990: 'accelerated schedule'). Debevoegdheidisimperatief
geformuleerd: 'The Administrator shall promulgate regulations (... ) if (...)'.

De reden tot de aanscherping moet zijn gelegen in nieuwe inzichten
omtrent de schadelijkheid van stoffen voor de ozonlaag en daarmee voor
het milieu en de volksgezondheid. Ook een nieuwe internationale afspraak
in het kader van het Protocol van Montreal is een reden voor aanscherping.
Een andere reden is gelegen in de beschikbaarheid van aIternatieven voor
de gereguleerde stoffen. Ben aanscherping van de limieten moet dan weI
uitvoerbaar zijn, 'taking into account technological availability, safety, and
other relevant factors' .475

In sec. 606(b) is bepaaId, dat een ieder het EPA mag verzoeken om
een aanscherping van de limieten op grond van de genoemde redenen te
verrichten. Het EPA moet binnen 180 dagen op een dergelijk verzoek
reageren.

De bedrijven zijn dus gewaarschuwd, dat als zich een van de in sec.
606 opgesomde situaties voordoet, het EPA tot een aanscherping van de
toegestane productie en consumptie dient over te gaan.

In de nieuwe CAA wordt in het kader van de regels ter bescherming van
de ozonlaag de verplaatsing van productie- en consumptievergunningen
in beginsel toegestaan. Sec. 607 verplicht de 'Administrator' van het EPA
om binnen 10 maanden na de inwerkingtreding van de CAA regels uit te
vaardigen waarin de verlening van vergunningen voor de productie en
consumptie en de verplaatsing van deze vergunningen wordt geregeld. In
het hiervoor reeds aangehaalde voorstel voor een regeling dat op 30
september 1991 in het FR is verschenen, komt ook de verplaatsingsmogelijk-
heid aan de orde.?"

475 Sec. 606(a)(2) CAA 1990.
476 Voor hetjaar 1991 waren reeds regels gesteld in 56 FR 9518.
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De verplaatsing tussen gelijksoortige stoffen is toegestaan op grond van
het berekende niveau van aantasting van de ozonlaag. De stoffen vallende
onder categorie 1 mogen met stoffen behorende tot dezelfde groep worden
uitgewisseld."? In sec. 607(c) CAA 1990 staat voorts omtrent de verplaat-
singen:

'The rules under this section shall permit 2 or more persons to transfer
production allowances (including interpollutant transfers which meet
the requirements of subsections (a) and (b) if the transferor of such
allowances will be subject, under such rules, to an enforceable and
quantifiable reduction in annual production which-
"(I) exceeds the reduction otherwise applicable to the transferor under
this title,
"(2) exceeds the production allowances transferred to the transferee,
and
"(3) would not have occurred in the absence of such transaction.'.

Deze bepaling is ook van toepassing op de verplaatsing van consumptie-
vergunningen (sec. 607(d) CAA 1990). Zij kent een opvallende wijziging
ten opzichte van de door het EPA reeds geregelde vergunningenmarkt. In
de eerste plaats is er de bepaling, dat de reductie verder moet gaan dan
bij afwezigheid van de verplaatsing zou zijn verplicht. Deze voorwaarde
is een mogelijke belemmering op de flexibiliteit van de vergunningenmarkt.
Er kan immers worden gesteld, dat hoe zwaarder de korting op een
verplaatsing zal zijn, hoe minder aantrekkelijk het zal zijn om te verplaatsen.
Indien vanwege de korting geen (of minder) verplaatsingen zullen worden
verricht, dan vindt er ook geen extra milieubescherming die door de korting
is beoogd, plaats. Het EPA kiest dan ook voor een korting van slechts 1%
van het aantal verplaatste vervuilingsrechten.t"

Een tweede wijziging betreft de bepaling in sec. 607(c)(3): het lijkt er
op dat hiermee wordt beoogd papieren verplaatsingen te voorkomen. Deze
bepaling is in beginsel een bevordering van de bescherming van de ozonlaag,
maar betekent een beperking op de werking van de markt en een bevoorde-
ling van milieubelastend gedrag. Bovendien is het onduidelijk, op welke
wijze kan worden bepaald hoe een reductie zonder de verplaatsing ook tot
stand zou zijn gekomen. Ook het EPA, belast met de uitvoering van deze
bepaling, ziet hiervoor geen oplossing:

477 Sec. 607(b) eAA 1990.
478 56 FR 49561, derde kolom.
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'Lacking a crystal ball or unlimited resources, the Agency is not
equipped to predict what a company would have done if a trade did
not occur. ' .479

Het EPA stelt voor om uit te gaan van het feit dat de vervuilingsrechten
ook zonder een verplaatsing volledig zouden zijn gebruikt, tenzij onomstote-
lijk vaststaat dat dit niet het geval zou zijn geweest.

7.6 Slotbeschouwing

Uit de voorgaande beschrijving van de in 1989 geintroduceerde vergun-
ningenmarkt en de in de CAA 1990 geregelde vergunningenmarkt kunnen
de volgende conclusies worden getrokken:

Conclusies met betrekJdng tot de vormgeving
De vergunningenmarkt in de VS ter implementatie van het Protocol
van Montreal, zoals dat luidde in 1987, kent een eenvoudige vormge-
ving. Ben verplaatsing is nauwelijks aan wettelijke beperkingen onderhe-
vig. De overheid verricht slechts een zeer beperkte toets van elke
verplaatsing. Deze toets biedt overigens geen rechtszekerheid aan de
verplaatsers. Degene die wil verplaatsen, dient dit te melden aan het
EPA. De verplaatsing kan daarna doorgaan. Het EPA is verplicht een
reactie te geven omtrent de toelaatbaarheid van de verplaatsing, maar
dit neemt niet weg dat zij bij afgifte van een verklaring van geen
bezwaar op grond van nieuwe informatie alsnog tot handhavingsmaatre-
gelen kan overgaan.
Ondanks de eenvoudige vormgeving van de vergunningenmarkt vindt
er toch voldoende bescherming plaats van de milieukwaliteit en van
de positie van derde-belanghebbenden, mits de verplichtingen correct
worden nageleefd. Het feit, dat er op een eenvoudige wijze toch
voldoende bescherming kan worden gegeven aan het milieu en aan de
derde-belanghebbenden wordt veroorzaakt door de afwezigheid van
locatiespecifieke milieueffecten bij een verplaatsing.
Het verplaatsbare vervuilingsrecht wordt gevormd door een publiek-
rechtelijk recht om een bepaalde hoeveelheid ozonbedreigende stof te
produceren dan wel te consumeren (= productie plus import min
export). De productie- en consumptieniveaus uit 1986 van ieder bedrijf
afzonderlijk zijn de maatstaf voor de aanvang van de vergunningen-
markt, en ook voor iedere nieuwe verdeling nadat de verdeelde

479 56 FR 49561, eerste kolom.
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vervuilingsrechten na een looptijd van een jaar vervallen. Hierdoor
wordt een historisch gegroeide situatie als uitgangspunt genomen. De
bedrijven met de meeste vervuiling krijgen de meeste rechten, hetgeen
een financiele bevoordeling inhoudt. Indien bedrijven om milieuredenen
reeds voor 1986 investeringen zouden hebben gedaan tot alternatieven
voor de betreffende stoffen, wordt dit niet beloond. Er zijn geen
gegevens beschikbaar waaruit blijkt, dat zich deze situatie heeft voorge-
daan. Er is gekozen voor een aanvullende werking van de heffing
teneinde de voordelen voor de bedrijven met omvangrijke quota te
beperken.
De bepaling, dat de verkrijger ook getroffen kan worden door sancties
indien de verplaatser zich niet aan zijn verplichtingen op grond van
de vergunningenmarkt houdt, is een opmerkelijk element van de
vormgeving van de vergunningenmarkt. Door de norms teller wordt
welbewust deze aansprakelijkheid bij de verkrijger neergelegd teneinde
normconform gedrag te bevorderen. De betreffende bepaling is
onbevredigend uit oogpunt van de rechtszekerheid voor de verkrijger.
De betreffende aansprakelijkheid van de verkrijger kan van invloed zijn
op de werking van de vergunningenmarkt, omdat het aannemelijk is
dat een verkrijger geen onzekerheid op zich wil nemen.

De nieuwe eM voorziet met betrekking tot de bescherming van de ozonlaag
in een implementatie van de in 1990 overeengekomen internationale
afspraken. De wet staat de verplaatsing van de vervuilingsrechten toe. Het
EPA moet evenwel nog regelingen met betrekking tot de vergunningenmarkt
uitvaardigen. In de CAA 1990 staat een aantal punten die door het EPA
in de betreffende uitvoeringsregelingen moeten worden meegenomen. Deze
punten betekenen een wijziging van de vormgeving van de vergunni-
ngenmarkt zoals die vanaf 1989 luidt. Deze wijzigingen behelzen vooral
een beperking op de flexibiliteit van de vergunningenmarkt waarmee extra
waarborgen voor de bescherming van de ozonlaag worden gegeven. Dit
blijkt uit het feit dat een extra reductie moet plaatsvinden indien van de
verplaatsingsmogelijkheid wordt gebruikgemaakt. Met de nieuwe CAA
wordt ook beoogd papieren reducties te voorkomen. Met betrekking tot
dit laatste is het de vraag in hoeverre gecontroleerd kan worden of een
reductie ook zonder de verplaatsing zou hebben plaatsgevonden. Uit de
door het EPA voorgestelde uitvoeringsregeling blijkt dan ook, dat het
'agency' hiervoor geen werkbare methode heeft gevonden.

Verder is een nieuw element de verplichting van de 'Administrator'
om in bepaalde situaties de toekomstige aanspraken op vervuilingsrechten
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aan te tasten, hetgeen in het belang van de volksgezondheid en het milieu
IS.

Interessant is het feit, dat zelfs op internationaal niveau een vergunningen-
markt voor de regulering van milieubelastende handelingen is geintrodu-
ceerd: op grond van het Protocol van Montreal zijn immers verplaatsingen
van productiequota tussen deelnemende landen toegestaan.

Conclusie met betrekJdng tot de werking
Helaas is er weinig bekend over de resultaten van toepassing van de
vergunningenmarkt. De resultaten uit het eerste jaar laten een weinig actieve
markt zien. De oorzaak hiervan, bijvoorbeeld een te beperkte mogelijkheid
om te verplaatsen, het ontbreken van de behoefte om te verplaatsen, of
de hoogte van de prijs van het vervuilingsrecht, is vooralsnog niet duidelijk.

8 De vergunningenmarktvoor 'acid rain'

'TItle IV of the 1990 Clean Air Act Amendments, which contains
comprehensive provisions to control the emissions that cause acid
rain, represents a legislative breakthrough in environmental protecti-
on. To begin with, it is thefirst law in the nation's history to directly
address the problem of acid rain. (... J In addition, the approach
embodied in the new provisions represents a radical departure from
the traditional 'command-and-control' approach to environmental
regulation that prevailed in this country during the 1970s and
1980s. '.480

8.1 Inleiding

De verzuring van het milieu is een ernstig probleem in de VS. Vooral de
in het noord-oosten gelegen gebieden, bijvoorbeeld de 'Adirondack
Mountains', en ook gebieden in Canada lijden aanzienlijke schade door
de uitstoot van verzurende stoffen in de VS.481 De verzuring van het
milieu kan bovendien ernstige nadelige effecten hebben op de volksgezond-

480 E. Claussen, Acid rain: the strategy, in: EPA Journal Ja/Fe 1991, p. 21.
481 Zie F.R. Anderson e.a., a.w. 1990, p. 315. Er vindt overigens ook import plaats van zure

neerslag uit Canada. Deze overtreft de export uit de VS van verzurende stoffen met.
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heid.482 De zure neerslag wordt veroorzaakt door de uitstoot van zwaveldi-
oxide (S02) en stikstofoxide (NOx) ten gevolge van de verbranding van
fossiele brandstoffen.i" Door een chemische reactie ontstaan verzurende
deeltjes, te weten sulfaten en nitraten. Windstromen kunnen deze deeltjes
honderden kilometers verderop verplaatsen. De verzurende deeltjes kunnen
in natte of droge vorm neerslaan op de aarde. Door deze verspreiding
bestaat vaak onzekerheid over de vraag door welke activiteit schade door
zure neerslag op een bepaalde plaats wordt veroorzaakt.t"

Ongeveer twee-derde van de uitstoot van zwaveldioxide in de VS wordt
veroorzaakt door electriciteitsbedrijven, met name door de verbranding
van steenkool met een hoog zwavelgehalte.i" De zure neerslag veroorza-
kende stoffen, met name S02, hebben locatiespecifieke effecten, maar deze
worden niet van belang geacht in het kader van de bestrijding van de zure
neerslag.f" Op basis van de CAA is bij de locale overheden de zorg
vooral gericht geweest op het voorkomen van een te hoge locale veront-
reiniging door S02 of NOx zonder veel aandacht te schenken aan de
regionale of nationale verontreiniging. Zo zijn bijvoorbeeld hoge schoorste-
nen verplicht gesteld, om locale verontreiniging te voorkomen."? Dit
heeft echter tot een verplaatsing van de verontreiniging gezorgd, waardoor
de schade door de zure neerslag is kunnen ontstaan.i" De NAAQS voor
S02 worden welhaast overal bereikt.489

Op grond van de NSPS gelden overigens stringente voorschriften voor
nieuwe industrie- en energiebedrijven terzake van de uitstoot van zwaveldi-
oxide. De bestaande, oude bronnen die niet onder de werkingssfeer van
de NSPS vailen, zijn onderworpen aan minder stringente voorschriften,
en leveren de grootste bijdrage aan het zure regen probleem. Bestaande
bedrijven die niet onder de werkingssfeer van de NSPS vailen emitteren
vijf tot zeven maal meer S02 in vergelijking met nieuwe bedrijven die tot
dezelfde categorie behoren.t"? De beantwoording van de vraag, hoe de
reductie bij de oude bronnen die niet onder de werkingssfeer van de NSPS

482 N. Helme, C. Neme, Acid rain: the problem, in: EPA Journal, JafFe 1991, p. 19.
483 Zie ook sec. 401(a)(2) CAA 1990. Zie voor een beschrijving van het zure regen probleem

R.K. Raufer en S.L. Feldman, a.w. 1987, p. 12-15.
484 Zie F.R. Anderson e.a., a.w. 1990, p. 313.
485 Economic report of the President, 1990, p. 194.
486 R.K. Raufer en S.L. Feldman, a.w. 1987, p. 13 en 24.
487 De wijziging van de CAA in 1977 heeft de mogelijkheid om hoge schoorstenen voor te

schrijven beperkt.
488 Zie T.H. Tietenberg, Acid rain reduction credits, in: Challlenge, 1989 p. 26.
489 Economic report of the President, 1990, p. 194.
490 Zie: F.R. Anderson e.a., a.w. 1990, p. 313.
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vallen moet worden verwezenlijkt, is essentieel voor de oplossing van het
zure regen probleem."" Overigens hebben sommige staten bij gebreke
van effectieve federale maatregelen ter bestrijding van de zure neerslag
reeds zelf hun milieubeleid aangescherpt.f? Het zure regen probleem
vraagt echter vanwege het verspreidingskarakter om een grootschaligere
aanpak.

Voor de regulering van zure neerslag veroorzakende activiteiten door
electriciteitsbedrijven is in de VS gekozen voor een vergunningenmarkt.
De wettelijke basis wordt gevormd door de CAA 1990. In 'title IV-acid
deposition control' van de CAA 1990 staan maatregelen ter bestrijding van
de zure neerslag. Hiermee wordt het volgende beoogd:

'The purpose of this title is to reduce the adverse effects of acid
deposition through reductions in annual emissions of sulfur dioxide of
ten million tons from 1980 emission levels, and, in combination with
other provisions of this Act, of nitrogen oxides levels, in the forty-eight
contiguous States and the District of Columbia. It is the intent of this
title to effectuate such reductions by requiring compliance by affected
sources with prescribed emission limitations by specified deadlines,
which limitations may be met through alternative methods of compliance
provided by an emission allocation and transfer system. It is also the
purpose of this title to encourage energy conservation, use of renewable
and clean alternative technologies, and pollution prevention as a long-
range strategy, consistent with the provisions of this title, for reducing
air pollution and other adverse impacts of energy production and
use. '493.

In de geformuleerde wettelijke doelstelling wordt de inzet van een
vergunningenmarkt vermeld. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in
de vormgeving van deze vergunningenmarkt voor zure neerslag. De CAA
1990 biedt het kader voor deze vergunningenmarkt, en het EPA zal nog
de nodige uitvoeringsregelingen moeten uitvaardigen. Deze dienen onder
meer in de tweede helft van 1991 en in oktober 1993 in het Federal Register
te verschijnen. Door het EPA is een 'Acid Rain Advisory Committee'
ingesteld, dat ook aandacht dient te besteden aan de vormgeving en werking

491 T.H. Tietenberg, a. w. 1989a, p. 26.
492 F.R. Anderson e.a., a.w. 1990, p. 317. Zieook R.K. Rauferen S.L. Feldman, a.w. 1987,

p. 15.
493 Sec. 401(b) CAA 1990 (cursief in citaat van schrijfster).

290



De toepassing van de vergunningenmarkt in de VS

van de vergunningenmarkt voor 'acid rain' .494 De zittingen worden in
het FR aangekondigd en zijn openbaar. Ret tijdstip waarop de vergunnin-
genmarkt in werking zal treden is gesteld op 1 januari 1995.

De opzet van deze paragraaf is als voIgt. Allereerst worden de motieven
voor de introductie van de vergunningenmarkt weergegeven (§8. 2). Daarna
voigt in §8.3 een beschrijving van de vormgeving van de vergunningen-
markt. In §8.4 wordt deze paragraaf door een aantal conc1usies en een
slotbeschouwing afgesloten.

8.2 Keuze voor de vergunningenmarkt

In het 'Project 88'495 is een aanbeveling gedaan tot toepassing van de
vergunningenmarkt voor de regulering van de uitstoot van verzurende
stoffen.t" De ideeen neergelegd in 'Project 88' zijn op verzoek van
President Bush door de (milieu- )organisatie 'Environmental Defense Fund'
uitgewerkt tot een model voor een wettelijke regeling van het instru-
ment."" Voorzien van enkele wijzigingen is dit model door Bush in het
kader van de 'Clean Air Act Amendments 1989' als wetsvoorstel ingediend.
Na uitgebreide beraadslagingen (en het verschijnen van wetsvoorstellen
van het Congres) is in de CAA 1990 uiteindelijk een vergunningenmarkt
voor zure regen verschenen.

In het 'Project 88' wordt gesteId, dat door de toepassing van een
vergunningenmarkt voor zure neerslag de doelstellingen van het beleid tegen
de Iaagste kosten kunnen worden bereikt. Met de kostenbesparingen wordt
vooral gedoeld op de kosten voor het bedrijfsIeven. Er wordt niet expliciet
ingegaan op de kosten of bestuurslasten voor de overheid. Er wordt weI
gewezen op het feit dat bij een vergunningenmarkt bepaalde keuzes niet
meer door de overheid maar door het bedrijfsleven worden gemaakt, zonder
dat dit de effectiviteit van het beleid in gevaar brengt. 498 Ret opleggen
van emissie- of middelvoorschriften wordt als minder doelmatig beschouwd
dan de vergunningenmarkt.

494 55 FR 32134. Er is een 'subcommit6' voor 'allowance trading' ingesteld. Voor de activiteiten
van het 'acid rain' -comite kan benaderd worden: Paul Horwitz, Designated Federal Official
to the Committee, tel. nr. (202) 475 9400, fax (202) 252 0892, Postadres: US EPA, Acid
Rain Division, (ANR 445) Office of Air and Radiation, Washington DC 20460.

495 Zie §2.6.3 van dit hoofdstuk.
496 Project 88, p. 32.
497 D.J. Dudek, Emissions trading: environmental perestroika or flimflam?, paper submitted

to the Electricity Journal, October 1989, p. 1. Verschillende deskundigen van het
'Environmental Defense Fund' namen deel aan het 'Project 88'.

498 Project 88, p. 28.
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In de aanbeveling tot de vergunningenmarkt in het 'Project 88' wordt
ook ingegaan op de vormgeving van het instrument. Uitdrukkelijk wordt
gewezen op de mogelijkheid van 'leasing ':

'Leasing offers an enormous degree of flexibility, not available with
other approaches to pollution control.' .499

De mogelijkheid tot het verhuren van vervuilingsrechten gedurende hun
looptijd zou meer flexibiliteit bieden aan de vervuilers omdat het een extra
verplaatsingsmogelijkheid is naast het verkopen van vervuilingsrechten.
Voor de verhuurders heeft deze verplaatsingsvorm het voordeel, dat
emissiereducties die voor een afgebakende periode plaatsvinden, kunnen
worden beloond doordat de vervuilingsrechten kunnen worden verhuurd.
Na die verhuurperiode kan dan automatisch weer gebruik worden gemaakt
van de vervuilingsrechten (natuurlijk zolang hun looptijd dat toelaat). Bij
een verkoop van vervuilingsrechten verliest de verkoper het recht om in
de toekomst aanspraak op de betreffende vervuilingsrechten te maken. Het
feit dat na afloop van de verhuurperiode de vervuilingsrechten automatisch
ter beschikking van de verhuurder komen, zou een vermindering van de
inspanning kunnen betekenen voor de verhuurder om de benodigde
vergunningen in zijn bezit te hebben en zou de aantrekkelijkheid om te
verplaatsen verhogen.

Inhet 'Economic Report of the President' van 1990 worden de motieven
voor de toepassing van de vergunningenmarkt in het kader van 'acid rain'
nogmaals aangegeven. De potentiele kostenbesparingen en de flexibiliteit
voor het bedrijfsleven zonder dat de milieubeleidsdoelstelling in gevaar
komt, vormen de kern van de voorkeur voor de vergunningenmarkt. Niet
de overheid, die over een kennistekort beschikt, maar de bedrijven zelf
moeten besluiten welke technologieen het meest in aanmerking komen om
de uitstoot van S02 te beheersen.

In het rapport wordt ook stilgestaan bij de uitvoerbaarheid van het
instrument. De overheidsinspanningen vallen volgens het rapport mee omdat
er geen rekening behoeft te worden gehouden met locatiespecifieke
milieueffecten en omdat er bij de controle gebruik kan worden gemaakt
van gegevens die de vervuilers zelf moeten aanleveren omtrent hun uitstoot.
De deelnemers aan de vergunningenmarkt zouden worden verplicht tot het
instellen van een controlesysteem dat de ernissies voortdurend meet. Voorts
wordt in het rapport onder meer gewezen op het feit dat door doorbereke-
ning van de prijs van de vervuilingsrechten in de energieprijzen een prikkel
tot vermindering van het energiegebruik kan ontstaan.

499 Project 88, p. 33-34.
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De mogelijke inzet van een vergunningenmarkt voor 'acid rain' heeft
ook vanuit wetenschappelijke hoek belangstelling gehad. Met name de in
1987 verschenen studie 'Acid rain and emissions trading. Implementing
a market approach to pollution control' van Raufer en Feldman kan bier
worden genoemd. In deze studie is de mogelijkheid tot toepassing van een
vergunningenmarkt onderzocht vanuit de invalshoek van de potentiele
deelnemers aan de vergunningenmarkt. sooDe schrijvers noemen zichzelf
'command minimalists' en vinden het van het grootste belang om op de
effientie van regulering te !etten. Hun studie mondt uit in een aanbeveling
tot de vergunningenmarkt, waarbij in de mogelijkheid van 'leasing' moet
zijn voorzien:

'While leases are not a panacea, we believe that the leasing mechanism
can enhance the market approach to pollution control for acid rain
mitigation in the United States, and achieve emissions reduction at lower
costs for ratepayers' .SOl

Verder stellen zij, dat de mogelijkheid tot het verhuren van vervui-
lingsrechten ook in andere toepassingen van de vergunningenmarkt een
goede functie zou vervullen.

Naast de vergunningenmarkt zijn ook andere instrumenten overwogen.f"
Er is bijvoorbeeld gedacht aan het opleggen van een procesvoorschrift aan
alle grote bronnen van zwaveldioxide. Daarnaast is ook de hefting in beeld
geweest. Aan de toepassing van de hefting werden twee bezwaren
toegerekend: het is moeilijk om de juiste hoogte van het tarief vast te stellen
en er ontstaat een geldstroom van bedrijfs1even naar overheid.

Het voorstel tot het toepassen van een vergunningenmarkt kreeg
aanvankelijk geen instemming van de industrie.Y' Vanuit de hoek van
de milieuorganisaties is wel steun verleend aan het plan, namelijk door het
'Environmental Defense Fund'. Uiteindelijk is door het Congres de
vergunningenmarkt wettelijk geregeld. De vormgeving van de vergunningen-
markt in de CAA 1990 is grotendeels gebaseerd op het wetsvoorste1 van
de President in 1989.S04

500 In dit verband zijn zij ook nagegaan wat voor de deelnemers aan 'emissions trading' de
belangrijkste beperkingen waren. De resultaten daarvan zijn in §5.4 weergegeven.

501 R.K. Raufer en S.L. Feldman, a.w. 1987, p. 134.
502 Zie R.K. Raufer en S.L. Feldman, a.w. 1987, p. 15-17 en D.J. Dudek, a.w. 1989, p. 14

e.v.
503 n.r, Dudek, a.w. 1989, p. 21.
504 W.K. Reilly, in: EPA Journal JafFe 1991, p. 4.
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8.3 De vormgeving van de vergunningenmarkt

8.3.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt de vergunningenmarkt voor zure neerslag zoals
die in de CAA 1990 is opgenomen in hoofdlijnen beschreven. Dit geschiedt
aan de hand van de volgende onderwerpen: het vervuilingsrecht (§8.3.2),
de verdeling van de vervuilingsrechten (§8.3.3), de verplaatsbaarheid van
de vervuilingsrechten (§8.3.4), de controleerbaarheid van de verplichtingen
en sancties bij overtredingen (§8.3.5), en tot slot: overige bepalingen
(§8.3.6). In §8.4 voIgt een slotbeschouwing.

Het aanknopingspunt voor regulering door middel van de vergunningen-
markt zijn de 'units', waarmee fossiele verbrandingsinstallaties worden
bedoeld.f" Onder een 'affected unit' wordt een bedrijfsonderdeel dat
onderhevig is aan emissie-reductie verplichtingen op grond van de
betreffende titel van de CAA 1990 verstaan.

8.3.2 Het vervuilingsrecht

Het verplaatsbare vervuilingsrecht wordt in de wet aangeduid met
'allowance' en wordt in sec. 402(3) CAA 1990 als volgt gedefinieerd:

'The term "allowance" means an authorization, allocated to an affected
unit by the Administrator under this title, to emit, during or after a
specified calendar year, one ton of sulfur dioxide'.

Het recht op vervuiling dat kan worden verplaatst wordt dus gevormd door
een ton zwaveldioxide.

In sec. 403(f) CAA 1990 wordt nogmaals ingegaan op het karakter van
de 'allowance':

'An allowance allocated under this title is a limited authorization to
emit sulfur dioxide in accordance with the provisions of this title. Such
allowance does not constitute a property right. Nothing in this title or
in any other provision of law shall be construed to limit the authority
of the United States to terminate or limit such authorization. Nothing
in this section relating to allowances shall be construed as affecting the
application of, or compliance with, any other provision of this Act to
an affected unit or source, including the provisions related to applicable
National Ambient Air Quality Standards and State implementation plans.

505 Sec. 402(15): 'a fossil fuel-fired combustion device'.

294



De toepassing van de vergunningenmarki in de VS

(... ) Each permit under this title and each permit issued under title V
to any affected unit shall provide that the affected unit may not emit
an annual tonnage of sulfur dioxide in excess of the allowances held
for that unit'.

In de wet wordt beklemtoond, dat het gaat om een publiekrechtelijke
vergunning, en dat deze niet kan worden beschouwd als een eigendomsrecht.
Daarom wordt in de wettekst de term 'allowance' gehanteerd en niet:
'pollution right'. 506 Uitdrukkelijk wordt bepaald, dat de overheid de
bevoegdheid heeft om de vergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken
of anderszins te beperken. Hiermee wordt getracht te voorkomen dat bij
intrekking door de overheid een schadevergoeding zou moeten worden
betaald aan de bezitter van de vervuilingsrechten.P" Omtrent de vraag
of met een intrekking een schadevergoeding gepaard zal gaan is dan ook
niets geregeld. Er is echter ook niets in de wet bepaald omtrent de
omstandigheden waaronder aantasting van overheidswege van de vervuilings-
rechten mag of moet plaatsvinden. Het orgaan dat tot intrekking bevoegd
is wordt in de betreffende bepaling niet aangegeven. De 'Administrator'
dient ingevolge sec. 403 CAA 1990 regels te stellen omtrent de 'allocation,
transfer and use' van de 'allowances'. Of onder 'use' ook de intrekking
van de vervuilingsrechten wordt verstaan, blijkt niet uit de wettekst. Bij
een enge interpretatie van het begrip zou deze bevoegdheid niet aan de
'Administrator' toekomen.

Per 1 januari 2000 dienen niet meer 'allowances' te worden verdeeld dan
een hoeveelheid van 8.9 miljoen ton zwaveldioxide per jaar. Deze
voorziening wordt ook weI de 'cap' genoemd: het is een plafond aan de
uitstoot van zwaveidioxide door de betrokken bedrijven. In dit verband
is in de wet bepaald, dat voor de bepating van de vraag of er tot aan het
plafond wordt uitgestoten, de 'allowances' die temporeel worden verplaatst
niet zullen worden meegenomen.f" Dit betekent een garandering van
de waarde van de temporeel verplaatste vervuilingsrechten.

Het bezit van een 'allowance' stelt de vergunninghouder niet vrij van
de nakoming van andere verplichtingen op grond van de CAA. Hieruit blijkt
dat de vergunningenmarkt voor zure regen een aanvullende werking heeft
op de traditionele regulering met betrekking tot de locale verontreiniging.

506 Interview met Nancy Kete, U.S. EPA oktober 1990.
507 Interview met Nancy Kete, U.S. EPA oktober 1990.
508 Sec. 403(a) CAA 1990.
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8.3.3 De verdeling van de vervuilingsrechten

8.3.3.1 Administratieve verdeling

In het hoofdstuk van de CAA 1990 betreffende zure regen worden aan
bedrijven beperkingen terzake van de emissie van S02 opgelegd. Er worden
hiervoor tweeJasen onderscheiden: de eerste neemt een aanvang op I januari
1995, en eindigt op 31 december 1999; de tweede fase neemt een aanvang
op 1januari 2000. De verdeling van de vervuilingsrechten correspondeert
met de opgelegde beperkingen. De wettelijke regeling van de verdeling
van de vervuilingsrechten is uitvoerig en complex, met name wat fase 2
betreft. Hieronder worden slechts de hoofdpunten aangegeven.

Fase 1
Fase 1 heeft betrekking op 261 'units' in 110 kolengestookte electrici-
teitsbedrijven, die in 21 oostelijk en midwestelijk gelegen staten gevestigd
zijn.509De emissiebeperkingen die betrekking hebben op deze bestaande
bedrijven vormen een afgeleide van de historisch toegestane uitstoot. Voor
de bepaling van de toegestane emissies wordt naar het jaargebruik van
fossiele brandstoffen ineen bepaaldjaar gekeken ('annual quantity offossil
fuel consumed by an affected unit, measured in millions of British Thermal
Units ['mmBtu's'D/1O hetgeen door middel van een formule resulteert
in een emissieniveau (de formule luidt voor bedrijven die meer uitstoten
dan 2.5 pound per million Btu: '2.5 pounds/mmBTu multiplied bij their
average 1985-87 fuel consumption?"). Voor een energiebedrijf dat v66r
1januari 1985 reeds actiefwas, geldt het gemiddelde gebruik van de jaren
1985, 1986 en 1987 voor de bepaling van het basisemissieniveau. Gegevens
hieromtrent zijn in veel gevallen aanwezig bij het 'Department of Energy' .
Voor energiebedrijven waarvoor deze gegevens ontbreken, en voor andere
bedrijven geldt een andere regeling.

Op deze verdelingsmethode zijn enkele uitzonderingen van kracht. De
'Administrator' heeft in het kader van de bepaling van het basisemis-
sieniveau de bevoegdheid om periodes van vier maanden of langer waarin
bedrijven niet geproduceerd hebben, niet mee te tellen.l" Tevens kan
er in bepaalde omstandigheden uitstel van twee jaar worden verleend voor

509 E. Claussen, a.w. 1991, p. 2l.
510 Zie sec. 402(4) CAA 1990. Zie voor de bepaling van de emissiereductie-verplichtingen de

sec. 404, 405, 406 en 409 CAA 1990.
511 A. Pytte, a.w. 1990, p. 3948.
512 Sec. 402(4) CAA 1990.
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nakoming van de gestelde verplichtingen.l" Per jaar dienen voorts uit
een door de 'Administrator' te creeren reserve van vervuilingsrechten
200.000 'allowances' te worden verdeeld over electriciteitsbedrijven in
lllinois, Indiana en Ohio. Tevens is er een 'Conservation and Renewable
Energy Reserve', van waaruit vervuilingsrechten kunnen worden toegekend
indien een bedrijf bepaalde energie-voorzieningen toepast.

De wettelijke emissiebeperking vormt het verplaatsbare vervuilingsrecht.
De' Administrator' heeft de plicht om elkjaar aan bedrijven vergunningen
(' allowances ') te verlenen, waarin de voor dat jaar toegestane uitstoot aan
zwaveldioxide staat vermeld. In de wet is een lijst opgenomen, waarin is
aangegeven hoeveel ton zwaveldioxide per jaar een bedrijf gedurende fase
1 mag verrichten. De 'Administrator' dient vergunningen te verdelen over
de bedrijven naar gelang de jaarlijkse emissiebeperking zoals die in de lijst
is opgenomen.l" Voor fase 2, dat op 1 januari 2000 een aanvang neemt,
zal een nieuwe lijst worden vastgesteld voor de betreffende bedrijven met
nieuwe emissielimieten.i"

Fase2
In fase 2 worden de emissielimieten voor de onder fase 1 vallende bedrijven
aangescherpt, en worden beperkingen van kracht voor kleinere, schonere
bedrijven die van kool, olie of gas gebruik maken. Onder fase 2 worden
ongeveer 2500 'units' in 1000 electriciteitsbedrijven aan beperkingen
onderworpen.l" De regeling met betrekking tot de verdeling van vergunnin-
gen voor fase 2 is erg ingewikkeld."? De algemene regel luidt dat er
vanaf 1januari 2000 een emissiebeperking geldt voor bestaande energiebe-
drijven. De emissiebeperking wordt afgeleid uit een vermenigvuldiging
van het basisemissieniveau met een in de wet opgenomen faktor, bijvoor-
beeld 1,2 Ibs/mrnBtu, gedeeld door 2000.518

Er zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot 'bonus allowances'
voor staten waarin een verhoudingsgewijze lage uitstoot wordt veroor-

513 Sec. 404(d) CAA 1990.
514 Sec. 403(a) CAA 1990.
515 Sec. 404(a)(I) CAA 1990.
516 E. Claussen, a.w. 1991, p. 2l.
517 Zie voor een samenvatting A. Pytte, a.w. 1990, p. 3948-3952.
518 A. Pytte, a.w. 1990 p. 3949 eerste kolom. Zie sec. 405(b) eAA 1990 met betreldcing tot

'Units equal to, or above, 75 MWE and 1.20 LBS/mmBtu'. Voor andere bronnen gelden
andere omrekeningsfaktoren. Zie sec. 405(c), (d), (e), (t), (g), (h), en (i) CAA 1990.
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zaakt.!" Ook bedrijven die een toename van de productie in de vijf jaren
voorafgaande aan de inwerkingtreding van de wet hebben gehad kunnen
'bonus allowances' verkrijgen. Tevens worden extra 'allowances' verdeeld
over de 'Midwest' van de VS.

Terzake van de verdeling van de vergunningen voor fase 2 dient de
'Administrator' reeds voor 1 januari 1993 een definitief besluit te hebben
genomen.f" Op dat moment is dus al kenbaar voor bedrijven, op welke
vervuilingsrechten zij vanaf het jaar 2000 aanspraak hebben. Echter, voor
1 juni 1998 dient de 'Administrator' de 'definitieve' lijst te herzien aan
de hand van aanvragen van bedrijven voor uitstel van nakoming van de
emissiereducties .

Voor beide fases geldt dat de 'allowances' door de 'Administrator' aan
bestaande bedrijven worden verleend zonder dat de ontvanger een financiele
tegenprestatie hoeft te leveren.P'

Per 1januari 2000 mogen nieuwe energiebedrijven geen zwaveldioxide
uitstoten als daarvoor geen vervuilingsrechten worden gehouden.f" Aan
bedrijven die in 1996 starten worden geen 'allowances' toegekend door
de 'Administrator'. Nieuwe bedrijven dienen vervuilingsrechten te kopen
bij bestaande bedrijven, ofwel door middel van de in de volgende paragraaf
(§8.3.3.2) beschreven veiling van vervuilingsrechten. Deze verplichting
tot aankoop geldt niet indien het nieuwe bedrijf onder een speciale regeling
valt, die opgenomen is in sec. 405 (g)(2) en (3) CAA 1990.

In sec. 410 CAA 1990 staat een regeling voor bronnen die niet onder de
werkingssfeer van fase 1 en 2 vallen zoals die geregeld zijn in de sec. 404
en 405. De eigenaar van een dergelijke bron van zwaveldioxide mag aan
de 'Administrator' verzoeken om ook onder de werkingssfeer van de
regeling terzake van zure regen te vallen. Indien dit wordt toegestaan,
kunnen aan het bedrijf 'allowances' worden verleend. De wet draagt de
'Administrator' op regels vast te stellen inzake het basisniveau aan de hand
waarvan kan worden bepaald hoeveel 'allowances' aan een bedrijfkunnen
worden verleend. Het basisniveau wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde uitstoot van de jaren 1985-1987 en de actuele of toegestane
uitstoot in het jaar 1985, indien daaromtrent gegevens beschikbaar zijn.
Het is in ieder geval niet mogelijk dat er meer 'allowances' worden verleend

519 Sec. 406 CAA.
520 Sec. 403(a) CAA 1990.
521 Sec. 403(a) CAA 1990.
522 Sec. 403(e) CAA 1990.
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dan dat het bedrijf zou mogen verkrijgen op grond van andere bepalingen
van de CAA 1990. Deze 'opt-in' voorziening, waarvan bijvoorbeeld
industriele bedrijven gebruik kunnen maken, kan met het oog op de
mogelijkheid voor nieuwe bronnen om 'allowances' te verkrijgen a1s positief
worden aangemerkt. .

Aan kleine dieselraffinaderijen die na 1oktober 1993 diesel produceren
kunnen ook 'allowances' worden toegekend voor wat betreft de periode
1 oktober 1993 tot 31 december 1999.523 Naar gelang een dieselraffinaderij
een reductie in de uitstoot van S02 aan weet te brengen, kunnen 'allowan-
ces' worden verleend. Per jaar kunnen niet meer dan 35.000 vergunningen
aan de dieselraffinaderijen worden verleend; aan een raffinaderij kunnen
niet meer dan 1500 'allowances' per jaar worden toebedeeld.

8.3.3.2 Verdeling door het verkopen van vervuilingsrechten

In sec. 416 CAA 1990 is het verkopen van 'allowances' door de 'Admini-
strator' geregeld. Hiermee wordt in een aanvulling op de administratieve
verdeling van 'allowances' voorzien.F"

Door het EPA dient een 'Special Allowance Reserve' te worden opge-
richt. De 'Administrator' dient binnen 36 maanden na de inwerkingtreding
van de wet regels op te stellen aangaande de oprichting van deze bank van
vervuilingsrechten.f" Dit is dus uiterlijk oktober 1993. In de wet staat
dat de bank wordt gecreeerd door 2,8 procent van de mogelijke verdeling
van vervuilingsrechten van elk jaar van fase 1 achter te houden, en ook
2,8 procent per jaar van de zogenaamde 'basic Phase Il allowances' met
ingang van fase 2.

De in de 'Special Allowance Reserve' opgeslagen vervuilingsrechten
kunnen door de 'Administrator' op twee manieren worden verkocht, te
weten via een 'Direct Sale Subaccount' en een 'Auction Account'. Beide
mogelijkheden worden hierna toegelicht. Verder wordt ook aandacht besteed
aan een in de wet opgedragen berniddelingstaak aan het EPA bij verkoop
van vervuilingsrechten tussen particulieren.

523 Sec. 410(h) CAA 1990.
524 Op 23 mei 1991 verscheen in het FR een voorstel voor een regeling betreffende het uitvoeren

van de veiling (en andere aspecten). Elementen van deze regeling zullen bier worden
weergegeven. Zvoor meer gedetailleerde informatie: 56 FR 23744.

525 Zie sec. 402(13) CAA 1990: 'The term "reserve" means any bank of allowances established
by the Administrator under this title'.
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'Direct Sale Subaccount'
Door de 'Administrator' dienteen 'Direct Sale Subaccount' uithet 'Special
Allowance Reserve' te worden gecreeerd, waarin met ingang van hetjaar
2000 per jaar ten hoogste 50.000 vervuilingsrechten kunnen worden
opgenomen.P" De vervuilingsrechten opgenomen in de 'Direct Sale
Subaccount' dienen te koop worden aangeboden aan een ieder voor een
in de wet vastgestelde prijs, te weten $1,500 per ton, en naar gelang is
aangegeven in een in de wet opgenomen tabel ('table 1'). In deze tabel
wordt een 'Spot sale' en een 'Advance sale' onderscheiden. De tabel ziet
er als volgt uit:

Year of sale Spot sale
(same year)

Advance sale

1993-1999 .
2000 and after............. 25,000

25,000
25,000

De vergunningen die in geval van 'spot sale' worden verkocht, kunnen in
het jaar waarin zij worden aangekocht worden gebruikt. Het temporeel
verplaatsen van deze vergunningen is overigens mogelijk. De vergunningen
die in het kader van de 'advance sale' worden aangekocht, kunnen pas in
het zevende jaar na het jaar waarin zij voor het eerst te koop zijn aangebo-
den worden aangewend. Ook bier staat de mogelijkheid van temporele
verplaatsing open. Door de 'advance sale' wordt beoogd om bedrijven een
lange termijn planning mogelijk te maken.F'

De bij wet vastgestelde prijs kan worden gecorrigeerd in geval van
inflatie.

Degene die een vervuilingsrecht uit het 'Direct Sale Subaccount' wil
kopen, moet een verzoek daartoe indienen bij het EPA. De verzoeken om
een vervuilingsrecht te kopen worden in volgorde van binnenkomst

526 De wet spreekt in sec. 416(c) CAA 1990 van 'allowances in the amount van 50,000 tons
per year'. Hiermee worden 50,OOOvervuilingsrechten mee bedoeld, die per vervuilingsrecht
een ton zwaveldioxide bevatten. Zie ook A. Pytte, a. w. 1990, p. 3954 en de in de wet
opgenomen tabeillen in sec. 416.

527 56 FR 23745.
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behandeld en al dan niet gehonoreerd. Echter, voordat de betreffende
vervuilingsrechten aan een ieder te koop worden aangeboden, moet aan
de 'independent power producers' (IPP's) de gelegenheid worden geboden
om de vervuilingsrechten te kopen. Hier worden nieuwe onafhankelijke
energiebedrijven mee bedoeld.f" In de wet staat dat deze bedrijven onder
bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op een schriftelijke garantie
van de 'Administrator', dat zij de vereiste vervuilingsrechten kunnen
verkrijgen uit de 'Direct Sale Subaccount' voor de vastgestelde prijs van
$1,500 per ton. Een van de voorwaarden is, dat het bedrijf dat om een
dergelijke garantie verzoekt, de bedrijven die opgenomen zijn in tabel A
van sec. 404 CAA 1990 en aan wie vergunningen zijn toebedeeld, hebben
aangeschreven met een verzoek om de 'allowances' te verkopen voor een
prijs van (minimaal) $750 per ton. Indien het bedrijf onvoldoende aanbod
van vervuilingsrechten krijgt, heeft de 'independent power producer' recht
op een schriftelijke garantie van het EPA betreffende de toekenning van
vervuilingsrechten. Voor het verkrijgen van deze garantie worden in sec.
416(4) bepaald:

'The guarantee (... ) shall be subject to a demonstration by the
independent power producer , satisfactory to the Administrator, that-(A)
the independent power producer has-
(i) made good faith efforts to purchase the required allowances from
the owners or operators of affected units to which allowances will be
allocated, including efforts to purchase at annual auctions under this
section, and from industrial sources that have elected to become affected
units pursuant to section 410; and
(ii) such bids and efforts were unsuccesful in obtaining the required
allowqances; and
(B) the independent power producer will continue to make good efforts
to purchase the required allowances from the owners or operators of
affected units and from industrial sources.'.

Het EPA heeft het voornemen om deze verplichting zeer marginaal te
controleren. Er kan volgens het 'agency' worden uitgegaan van de
verwachting, dat de IPP's actief de markt zullen opgaan om vervuilings-
rechten te verkrijgen. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de prijs
van de vervuilingsrechten op de markt lager zal zijn dat $1.500 per
stuk.S29

528 Sec. 416(a)(1) en (2) eAA 1990.
529 56 FR 23751, derde kolom.
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De inkomsten voortvloeiende uit de verkoop van vervuilingsrechten
dienen te gaan naar de bedrijven waarvan vervuilingsrechten werden
ingehouden teneinde de 'Special Reserve of Allowances' te creeren, Deze
inkomsten behoren op een pro rata basis te worden verdeeld binnen 90
dagen na een verkoop.

Indien in twee opeenvolgende jaren minder dan 20 % van de vergunnin-
gen die opgeslagen zijn in de 'Subaccount for Direct Sales' zijn aangekocht,
moet deze worden beeindigd. De vervuilingsrechten dienen dan te worden
overgeheveld naar een 'Auction Subaccount".

'Auction Subaccount'
In de 'Special Reserve of Allowances' moet ook een 'Auction subaccount'
worden gevestigd.P? Van 1995 tot en met 1999 dient er elk jaar een
hoeveelheid van 150.000 ton te worden gereserveerd; met ingang van het
jaar 2000 moet er jaarlijks 250.000 ton voor worden gereserveerd. Het
EPA heeft de taak om deze opgeslagen vervuilingsrechten jaarlijks te veilen.
Het jaar 1993 is het eerste jaar waarin dit dient te geschieden. Het EPA
dient regels met betrekking tot deze veiling uit te vaardigen binnen 12
maanden na inwerkingtreding van de CAA 1990.531

In een in de wet opgenomen tabel ('table 2') wordt aangegeven welke
hoeveelheden in een bepaald jaar te koop mogen worden aangeboden.
Analoog aan de tabel voor de 'Direct Sale Account' wordt in deze tabel
een 'Spot auction' en een 'Advance auction' onderscheiden. De tabel geeft
met in~ang van 1993 aan hoeveel er in de 'Spot Auction' en in de 'Advance
auctioni mag worden aangeboden. Vanafhet jaar 2000 bijvoorbeeld mogen
er per jaar 100.000 vervuilingsrechten in de 'Spot auction' en 100.000 in
de 'Advance auction' worden aangeboden. De geveilde vergunningen mogen
niet eerder worden aangewend dan in hetjaar 1995. De vergunningen die
geveild worden in het kader van de 'advance auction' mogen niet eerder
worden aangewend dan het zevende jaar na het jaar waarin zij voor het
eerst werden aangeboden.

Een ieder is vrij om aan de veiling deel te nemen. Degene die een bod
wil doen dient de 'Administrator' een bericht te sturen omtrent het gewenste
aantal vervuilingsrechten en de prijs die men daarvoor wil betalen. In de
wet is bepaald, dat de verdeling van de vergunningen plaats vindt naar
gelang de hoogte van het bod. Het hoogste bod wordt het eerste gehono-
reerd, en daarna wordt in volgorde van de hoogte van het bod de verdeling

530 Sec. 416(d) eAA 1990.
531 Zie 56 FR 23744 ('proposed rule').
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gemaakt totdat er geen vervuilingsrechten meer te verdelen zijn. Een
minimumprijs mag niet worden vastgesteld. S32

Ook de inkomsten van de veiling uit de 'Auction subaccount' worden
over de bedrijven waarvan vergunningen zijn achtergehouden voor de creatie
van de 'Special Reserve of Allowances' pro rata herverdeeld.f" Ook de
in een jaar niet verkochte vergunningen zullen op deze wijze worden
herverdeeld.

Bemiddelingstaak EPA by verkoop tussen particulieren
De ter veiling aangeboden vergunningen zijn niet alleen uit de 'Special
Reserve of Allowances' afkomstig. Voor een bezitter van vervuilingsrechten
bestaat ook de mogelijkheid om deze via het EPA te laten veilen. Een ieder
die vervuilingsrechten in zijn bezit heeft mag deze bij de 'Administrator'
onderbrengen, zodat zij via een veiling te koop kunnen women aangeboden.
De opbrengst van de verkoop gaat naar degene die zijn vervuilingsrechten
via het EPA te koop heeft aangeboden, en deze persoon mag een minimum-
prijs vaststellen.

De veiling van door derden aangeboden vervuilingsrechten neemt een
aanvang nadat de veiling van de 'Auction subaccount' is verricht. De
verdeling vindt plaats op basis van het hoogste bod. Het EPA heeft het
voornemen om de vervuilingsrechten met de laagste prijzen het eerst te
veilen (en dus aan de hoogste bieders te verkopenj.P"

Tot slot
De 'Administrator' is verplicht am een registratie bij te houden van de
resultaten van de veiling van vervuilingsrechten, waaronder de hoogte van
de gehonoreerde prijsaanbiedingen en elke verplaatsing tengevolge van de
veiling. Deze resultaten dienen openbaar te worden gemaakt.i"

De 'Administrator' heeft op grond van sec. 416(f) CAA 1990 de
bevoegdheid om de veiling te doen stoppen indien blijkt dat gedurende drie
opeenvolgende kalenderjaren na 2002 minder dan 20% van de vergunningen
die voor een veiling beschikbaar zijn, zijn aangekocht.

532 Zie verder ook de voorgestelde uitvoeringsregeling, 56 FR 23745.
533 Sec. 416(d)(3) CAA 1990.
534 56 FR 23746, tweede kolom.
535 Sec. 416(d)(5) CAA 1990. Zie verder ook 56 FR 23748-9 sub E.
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8.3.4 De verplaatsbaarheid van de vervuilingsrechten

8.3.4.1 Algemeen

De wet bepaalt dat de 'allowances', op grond waarvan het is toegestaan
een bepaalde hoeveelheid zwaveldioxide uit te stoten, kunnen worden
verplaatst.l" In sec. 403(g) CAA 1990 staat een verbod om in strijd met
de regels opgenomen in titel IV van de CAA 1990 en met de op grond
daarvan uitgevaardigde regels van het EPA een vervuilingsrecht in bezit
te hebben, te gebruiken, dan weI te verplaatsen. Het is voor de betreffende
bedrijven verboden om in een kalenderjaar meer uit te stoten dan toegestaan
is op grond van de in hun bezit zijnde vervuilingsrechten.

Het EPA dient regels uit te vaardigen betreffende de mogelijkheid tot
verplaatsen. Dit behoort binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van
de CAA 1990 te geschieden.i" In de betreffende regeling moeten
bepalingen staan omtrent de verleningvan de 'allowances' , de voorwaarden
waaronder de vergunningen kunnen worden verplaatst en kunnen worden
aangewend. Er moet uitdrukkelijk worden bepaald, dat een vergunning die
verleend is voor een toekomstig kalenderjaar niet op een eerder tijdstip
dan dat kalenderjaar mag worden aangewend. Het EPA dient voorts (binnen
18 maanden na inwerkingtreding van de wet) een regeling uit te vaardigen,
waarin de verlening en de registratie van de vervuilingsrechten, en het
controleren van de aanspraken daarop worden geregeld: 'which shall specify
all necessary procedures and requirements for an orderly and competitive
functioning of the allowance system' .538 Het ligt voor de hand dat de twee
zojuist genoemde wettelijke opdrachten tot regelgeving gezamenlijk worden
vervuld.

De vervuilingsrechten mogen worden verplaatst tussen de 'designated
representatives of the owners or operators of affected sources'. 539 De
bedrijven dienen vertegenwoordigers aan te wijzen die voor de overheid
het aanspreekpunt zijn voor zaken betreffende de vervuilingsrechten. De
vervuilingsrechten mogen overigens ook worden verplaatst met een ieder
(de betreffende bedrijven, maar ook makelaars, milieu-organisaties, burgers)
die vervuilingsrechten houdt conform de door de 'Administrator' uit te
vaardigen regels.

536 Sec. 403(b) CAA 1990.
537 Sec. 403(b) CAA 1990. In 56 FR 23744 staat aangekondigd dat deze regels niet later dan

15 mei 1992 zullen worden gepubliceerd.
538 Sec. 403(d) CAA 1990.
539 Sec. 403(b) en 402(26) CAA 1990.
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De wet bepaalt dat in de regeling van het EPA omtrent de verplaats-
baarheid van vervuilingsrechten ook de temporele verplaatsingsmogelijkheid
moet worden geregeld. Indien er vervuilingsrechten in een bepaald jaar
niet zijn aangewend, moet dit kunnen worden vastgesteld. Dergelijke
vervuilingsrechten kunnen vervolgens in tijd worden verplaatst. Zij worden
dan door de 'Administrator' toegevoegd aan de vervuilingsrechten waarop
het betreffende bedrijf in toekornstige jaren aanspraak heeft. Het verplaatsen
van onder fase 1 uitgegeven vervuilingsrechten naar fase 2 is toegestaan.

Ook afspraken omtrent verplaatsingen van aanspraken op vervuilings-
rechten in toekomstige jaren zijn geoorloofd, Deze moeten ingevolge de
wet bij het EPA kunnen worden geregistreerd. Na registratie van een
dergelijke afspraak dient de 'Administrator' de toekomstige aanspraken
conform de afgesproken verplaatsing te wijzigen. Het eerder aanwenden
van een vervuilingsrecht dan het jaar waarvoor het wordt uitgegeven is
ook bij een afspraak over een toekomstige verplaatsing niet toegestaan.

Inde wet komt geen bepaling voor, waarin het verhuren van vervuilings-
rechten wordt verboden. Het zou kunnen dat het begrip 'to transfer' deze
mogelijkheid impliceert. De nog uit te vaardigen EPA-regeling kan hierom-
trent meer duidelijkheid verschaffen. Het ligt gezien de grote positieve
aandacht voor het leas en van de vervuilingsrechten (zie §8.2) in de lijn
der verwachting dat deze voorziening zal worden opgenomen.

De vergunningen betreffende de uitstoot van NOx en S02 mogen niet
onderling worden verplaatst; de verplaatsing van vergunningen kan alleen
wat betreft vervuilingsrechten voor S02. V66r 1 januari 1994 dient het
EPA het Congres te berichten omtrent de econornische en milieuhygienische
gevolgen van het verplaatsen van S02-vergunningen met NOx-vergunningen
en vice versa. 540

8.3.4.2 Rol van de overheid by een verplaatsing

De wet voorziet in een beperkte rol van het EPA bij een verplaatsing.
Omtrent de toelaatbaarheid van een verplaatsing en de rol van de overheid
in deze luidt de wet als volgt:

'Transfers of allowances shall not be effective until written certification
of the transfer, signed by a responsible official of each party to the
transfer, is received and recorded by the Administrator.'. 541

540 Sec. 403(c) CAA 1990.
541 Sec. 403(b) CAA 1990.
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Uit de wet blijk:t niet, dat in het kader van de registratie door het EPA van
een verplaatsing een beoordelingsvrijheid is gelegen. Er zijn geen criteria
opgenomen in de CAA 1990 op grond waarvan de registratie van een
verplaatsing kan worden geweigerd door het EPA. De wet bepaalt derhalve
niet, dat bij de beoordeling van een verplaatsing rekening zou moeten wor-
den gehouden met locatiespecifieke effecten. De bescherming van de locale
luchtkwaliteit geschiedt door de regels in het kader van het NAAQS-regiem.
De gebruikmaking van een vervuilingsrecht mag niet met deze regels in
strijd zijn. Volgens Elman zal derhalve alleen een toets plaatsvinden van
de hoeveelheden vervuilingsrechten die verplaatst worden. 542

De overheid heeft daarnaast een taak met betrekking tot de afsluiting
van een jaar. Het is bedrijven toegestaan om tijdelijke veranderingen in
het niveau van uitstoot te hebben. Echter, aan het eind van elk kalenderjaar
moet het bedrijf over voldoende vervuilingsrechten voor dat jaar beschikken
om de uitstoot te rechtvaardigen. 543 Hierop zal de controle van de overheid
zich dienen te richten.

Indien van een verplaatsingsmogelijkheid gebruik: wordt gemaakt, dan
behoeft dit niet gewijzigd te worden in een aan het bedrijf verleende
vergunning. In de integrale 'lucht-vergunning' wordt het voorschrift
opgenomen, dat een bedrijf niet meer S02 mag uitstoten dan het aantal
'allowances' waarop het aanspraak maakt.P"

Het EPA mag overigens de uitvoering van de verkoop en de veiling
van de vervuilingsrechten overdragen aan andere departementen, bestuursor-
ganen, of zelfs aan een private organisatie.P"

8.3.4.3 Overige bepalingen met betrekJdng tot verplaatsingen

In deze paragraaf wordt nog de aandacht gevestigd op enkele overige
bepalingen met betrekking tot verplaatsingen.

In de eerste plaats komt de bedrijfsinteme verplaatsingsmogelijkheid
aan bod. Ben bedrijf waarop emissiereducties in fase 1 van toepassing zijn,
mag aan de 'Administrator' voorstellen om deze verplichting geheel of
gedeeltelijk te verplaatsen naar een ander tot hetzelfde bedrijf behorende
bedrijfsonderdeel. 546 Hiermee wordt een bedrijfsinterne verplaatsingsmoge-
lijkheid gecreeerd. Ben dergelijke interne verplaatsing behoeft goedkeuring

542 Interview met Barry S. Elman, oktober 1990.
543 Sec. 403(d)(2) CAA 1990.
544 Zie omtrent deze vergunning §4.5.
545 Sec. 416(f) CAA 1990.
5% Sec.404~)CAAI990.

306



De toepassing van de vergunningenmarki in de VS

van de 'Administrator' .547 De wijziging van de toegestane emissielimieten
dient door de 'Administrator' verwerkt te worden in het kader van de regis-
tratie van de verdeling van de 'allowances'.

Terzake van NOx bestaat niet de mogelijkheid om vervuilingsrechten
extern te verplaatsen. Om deze reden wordt hier niet uitvoerig ingegaan
op de regels met betrekking tot de uitstoot van NOx. WeI kan worden
gewezen op de regeling inzake 'emissions averaging'. In sec. 407(e) CAA
1990 staat dat de eigenaar van twee of meer bedrijven die aan NOx
verplichtingen onderhevig zijn om een middeling van de emissielimieten
kan vragen.

In de tweede plaats wordt hier gewezen op de beperking op de
verplaatsingsmogelijkheid voor bedrijven die vrijwillig onder de werkings-
sfeer vallen. In sec. 41O(f) CAA 1990 wordt een beperking op de verplaat-
singsmogelijkheden aangebracht. In beginsel is het voor de betreffende
bedrijven verboden 'allowances', die niet worden gebruikt ten gevolge van
een vermindering van de productie of van een sluiting, geografisch of
temporeel te verplaatsen. Hierop is een uitzondering gemaakt in geval van
vervanging van 'thermal energy'.

Tot slot kan worden gewezen op de bepalingen inzake oneerlijke
concurrentie. In sec. 403(i) CAA 1990 worden de algemene 'antitrust laws'
van toepassing verklaard op de vergunningenmarkt. Tevens is de bevoegd-
heid van de 'Federal Energy Regulatory Commission' van toepassing op
de vergunningenmarkt met betrekking tot de controle op oneerlijke
concurrentie.

8.3.5 Controle op de verplichtingen en sancties

Voor controle op de gedragingen wordt aan elk bedrijf de verplichting
opgelegd om een 'oortdurend emissie controle systeem' te installeren en
in werking te houden. Dit 'continuous emission monitoring system' (CEMS)
dient voor een permanente registratie van de emissies van een bedrijf'"
en wordt gezien als het paradepaard van de vergunningenmarkt.r" Een
effectieve controle op de naleving van de verplichtingen van de wettelijke
regeling van de vergunningenmarkt zou hiermee zijn verzekerd.

In sec. 412(d) CAA 1990 staat, dat indien een bedrijf niet de vereiste
gegevens aanlevert, de 'Administrator' mag veronderstellen dat het bedrijf

547 Sec. 404(c) CAA 1990.
548 Zie de omschrijving in sec. 402(7) CAA 1990.
549 Interview met Nancy Kete en Barty S. Elman.
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geen emissiereductiemaatregelen heeft toegepast gedurende de periode
waarover de gegevens ontbreken. De 'Administrator' dient een regeling
uit te vaardigen waarin aangegeven staat op welke wijze het emissieniveau
zal worden berekend indien de gegevens ontbreken. lndien hieruit een
onrechtmatig veroorzaakte emisie kan worden afgeleid, is de eigenaar of
de 'operator' hiervoor aansprakelijk.

Degene die zwaveldioxide uitstoot zonder daarvoor de benodigde vervui-
lingsrechten te hebben, is gehouden een boete betalen. Deze wordt bepaald
door het aantal tonnen zwaveldioxide dat onrechtmatig is uitgestoten te
vermenigvuldigen met $2000.550 Bovendien is het volgende bepaald:

'Any penalty due and payable under this section shall not diminish the
liability of the unit's owner or operator for any fine, penalty or
assessment against the unit for the same violation under any other
section of this Act.'. 55!

Verder dient degene die niet over voldoende vervuilingsrechten heeft
beschikt teneinde de uitstoot van zwaveldioxide in een jaar te rechtvaardigen,
in het volgende kalenderjaar (ofvoor een andere door de 'Administrator'
aangegeven periode) een compensatie te bewerkstelligen voor de te veel
verrichte emisssie.l" Binnen zestig dagen na het einde van het kalender-
jaar waarin de onrechtmatige uitstoot plaats yond, dient de overtreder aan
de 'Administrator' en aan de staat waarin de overtreding is verricht een
plan voor te leggen waarin wordt aangegeven op welke wijze zal worden
gecompenseerd. De 'Administrator' kan dit plan goedkeuren of van een
wijziging voorzien.

8.3.6 Overige bepalingen

De mogelijkheid voor de overheid om geveilde vergunningen aan te tasten
Terzake van vergunningen die door middel van een veiling op grond van
sec. 416 CAA 1990 zijn verdeeld, is bepaald dat de 'Administrator' de
bevoegdheid heeft de vergunningen die opgeslagen zijn dan weI verkocht
zijn in aantal te verminderen. Voorafgaande aan een dergelijke intrekking
dient er een regeling te worden uitgevaardigd waarin een en ander wordt
bepaald omtrent de intrekking.l" De voorwaarden waaronder tot een

550 Sec. 411(a) CAA 1990.
551 Sec. 411(a) CAA 1990.
552 Sec. 41l(b) CAA 1990.
553 Sec. 416(e) CAA 1990: 'Changes in sales, auctions and withoJding'.
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dergelijke vermindering moet of mag worden overgegaan zijn niet in de
wet vermeld.

'Shutdown'
Het beeindigen van de cornmerciele activiteit van een bron heeft niet tot
gevolg, dat de aan de bron toegekende vervuilingsrechten, ook de
toekomstige, vervallen. Indien er een 'shutdown' voorkomt, kunnen de
daardoor vrijkomende vervuilingsrechten derhalve worden verplaatst. S54

De beeindiging moet dan weI na inwerkingtreding van de 'Clean Air Act
Amendments of 1990' plaatsvinden. Er geldt een uitzondering voor de
bedrijven die vrijwillig onder de werkingssfeer van de vergunningenmarkt
vallen.

Samenloop met andere CAA-verplichtingen
In sec. 413 CAA 1990 staat dat de naleving van de verplichtingen die
in het hoofdstuk inzake de zure neerslag worden gesteld, het bedrijf
niet vrijstelt van andere verplichtingen op grond van de CAA.
In sec. 403 CAA 1990 staat een bepaling met betrekking tot de NSPS
voor 'new fossil fuel fired electric utility units'. Binnen drie jaar na
inwerkingtreding van de CAA dient de 'Administrator' nieuwe NSPS
voor deze bronnen te hebben vastgesteld. Het criterium van het oude
artikel 111 wordt gewijzigd. Dit wordt:
'The term "standard of performance" means a standard for emissions
of air pollutants which reflects the degree of emission limitation
achievable through the application of the best system of emission
reduction which (taking into account the cost of achieving such reduction
and any nonair quality health and environmental impact and energy
requirements) the Administrator determines has been adequately
demonstrated.' .

8.4 Slotbeschouwing en conlusies

Conlusies met betrekking tot de vormgeving van het 'acid rain allowance
trading'
Uit de voorgaande beschrijving van de vormgeving van de vergunningen-
markt voor 'acid rain' kunnen de volgende conc1usies worden getrokken:

De kern van de vergunningenmarkt is het verhandelbaar zijn van het
recht om gedurende een jaar een ton zwaveldioxide uit te stoten.

554 Sec. 403(a) CAA 1990.
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De vergunningenmarkt werkt aanvullend op het NAAQS-regiem: het
verkrijgen van 'allowances' is geen 'vrijbrief voor het uitstoten van
zwaveldioxide. Andere verplichtingen op grond van de CAA, waaronder
die van het NAAQS-regiem, dienen ondanks het bezit van 'allowances'
te worden nagekomen.
Voor de aanvang van de vergunningenmarkt wordt gebruikt gemaakt
van een administratieve verdeling, waarvoor de historische uitstoot van
de bedrijven een belangrijke maatstaf is. Er vindt daarnaast ook een
verkoop van vergunningen door de overheid plaats. Deze voorziening
is vooral ingesteld met het oog op 'nieuwkomers'.
De vervuilingsrechten kunnen zowel geografisch als ook temporeel
worden verplaatst. Ook is het mogelijk dat er afspraken worden gemaakt
over de verplaatsing van een vervuilingsrecht waarop de verplaatser
in de toekomst aanspraak zal hebben.
De vergunningenmarkt kent een zogenaamd 'opt-in' systeem, dat inhoudt
dat bedrijven vrijwillig onder de werking van de vergunningenmarkt
kunnen vallen.
Een verplaatsing kan pas doorgang vinden indien het EPA de verplaat-
sing heeft geregistreerd. De in de wet neergelegde voorwaarden
waaronder kan worden verplaatst zijn zeer eenvoudig. Deze zullen nog
nader vorm krijgen in door het EPA uit te vaardigen regelingen.
De positie van derde-belanghebbenden bij een concrete verplaatsing
wordt voldoende beschermd, hetgeen voortvloeit uit de aanvullende
werking van de vergunningenmarkt op het NAAQS-regiem.
Op voorhand is het niet duidelijk, welke beperking op de flexibiliteit
van de vergunningenmarkt voortvloeit uit het feit dat er sprake is van
een aanvullende werking op de regulering gericht op de bescherming
van de locale luchtkwaliteit.
Omtrent de aantastbaarheid van de administratief verdeelde en ook de
geveilde vervuilingsrechten bepaaltde CAA 1990, datde overheid zich
het recht voorbehoudt om ze in te trekken. Onder welke voorwaarden
van deze bevoegdheid gebruik zal of kan worden gemaakt, is in de wet
niet aangegeven. Hierdoor is sprake van een aanmerkelijke rechtson-
zekerheid voor de deelnemers aan de vergunningenmarkt met betrekking
tot de waarde van de vervuilingsrechten. De praktijk zal moeten
uitwijzen, of, en zo ja, in hoeverre, hierin een belemmering is gelegen
voor de verplaatsing van vervuilingsrechten.
In de wet ontbreekt een regeling inzake de publiekrechtelijke aansprake-
lijkheid van de deelnemers aan een verplaatsing als deze niet in overeen-
stemming met de wettelijke bepalingen is verricht.
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Slotbeschouwing
Het is opvallend, dat door de wetgevende macht in de VS een groot
vertrouwen is uitgesproken in de vergunningenmarkt. Zij heeft dit gedaan
door dit instrument toe te passen op een niet gering milieuprobleem, en
er wordt op de toepasbaarheid van het instrument zelfs tot in de volgende
eeuw vertrouwd. Van het instrument wordt verwacht dat de kosten terzake
van de nakoming van de verplichtingen voor de bedrijven aanzienlijk lager
liggen dan het geval zou zijn bij de toepassing van andere instrumentent. 555

De toepassing van het instrument kent geen risico voor de bereiking
van de milieudoelstelling, te weten een wettelijk vastgestelde reductie van
zwaveldioxide, indien het instrument door het EPA correct wordt uitgevoerd
en indien er een volledige naleving van de verplichtingen door de
gereguleerden plaats vindt. Het risico van ineffectiviteit door gebreken in
de uitvoering en normschending lijkt niet groter te zijn dan bij klassieke
reguleringsvormen. Daarbij lijkt het geen zware taak te zijn voor het EPA
om de vergunningenmarkt uit te voeren en op normnaleving te controleren.
Het EPA hoeft zich niet bezig te houden met technisch ingewikkelde vragen,
maar kan 'simpel' controleren of aan het vereiste van voldoende 'allowan-
ces' in een jaar is voldaan naar gelang de hoeveelheid zwaveldioxide die
is uitgestoten. Hiervoor dienen de bedrijven zelf noodzakelijke gegevens
aan te leveren; zij dienen zichzelf te controleren en de gegevens die daaruit
voortvloeien aan het EPA te verschaffen. De verplichting tot continue
zelfcontrole en rapportage daarvan aan de overheid (CEMS) is van groot
belang voor de controle op de verplichtingen van de deelnemers aan de
vergunningenmarkt. Het CEMS is een goed voorbeeld van een wettelijk
verplichte zelfcontrole door de bedrijven op naleving van de verplichting
om niet meer uit te stoten dan conform de in bezit zijnde vervuilingsrechten
is toegestaan.

Ben afzonderlijke verplaatsing van een 'allowance' behoeft door de
overheid niet te worden beoordeeld op zijn locatiespecifieke verzurende
effecten. Een verplaatsing van het recht om zwaveldioxide uit te stoten heeft
weI invloed op de omgeving van de bron, maar dit wordt niet van belang
geacht voor de bestrijding van de zure regen door middel van het hoofdstuk
in de CAA 1990. Er is in casu sprake van een aanvullende werking van
de vergunningenmarkt op de bestaande, klassieke regulering voor stationaire
bronnen van luchtvervuiling. De locale luchtkwaliteit wordt beschermd door
de regulering op grond van het NAAQS-systeem. In de wet is uitdrukkelijk
bepaald, dat deze verplichtingen in het kader van het NAAQS-regiem ten

555 W.K. Reilly, a.w. 1991, p. 4.
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allen tijde moeten worden nageleefd, ook indien een bedrijf over meer
vervuilingsrechten beschikt dan nodig zou zijn voor de nakoming van de
verplichtingen op grond van het NAAQS-regiem. De emissiebeperkingen
ingevolge de beheersing van 'acid rain' zijn strenger dan de normen die
voortvloeien uit de NAAQS-regulering. SS6 De bescherming van belangen
van derden bij hun directe luchtomgeving vindt wat betreft de uitstoot van
de verzurende stoff en ook in dit kader (SIP's) plaats. Om deze reden is
het niet bezwaarlijk, dat er niet is voorzien in een rechtsbeschermingsmo-
gelijkheid voor derde-belanghebbenden bij een concrete verplaatsing. Ben
aantal belangrijke elementen van de vergunningenmarkt is bij federale wet
geregeld, hetgeen het democratisch gehalte van de besluitvorming
garandeert. Door het EPA dienen niet onbelangrijke uitvoeringsregelingen
tot stand te worden gebracht, waarop inspraak en eventueel beroep door
derde-belanghebbenden mogelijk is.

Voor de verdeling van de vervuilingsrechten wordt zowel van een
administratieve verdeling als van een financiele verdeling gebruik gemaakt.
De administratieve verdeling geschiedt met name op basis van de in het
verleden uitgestote hoeveelheid zwaveldioxide. Hierdoor zou een bevoorde-
ling kunnen plaatsvinden van de 'grotere vervuilers' in het verleden. Ben
correctie zoals die bij het 'CFC-trading' is toegepast door middel van een
hefting, is bij het 'acid rain allowance trading' niet aanwezig. WeI zijn
er uitzonderingen op de algemene regel dat de beperking een afgeleide vormt
van een basisemissieniveau. Zo zijn er bijvoorbeeld 'bonus allowances'
voor staten waar een relatief lage uitstoot heeft plaatsgevonden. Deze uitzon-
deringen op de hoofdregel verminderen het bezwaar tegen de administratieve
verdeling.

In de wet zijn voorzieningen opgenomen ter stimulering van de werking
van de markt. Het EPA heeft zelfs tot taak om als bemiddelaar tussen
deelnemers aan de vergunningenmarkt op te treden door middel van de
organisatie van een veiling. Er is voorts een waarborg geschapen tegen
oneerlijke concurrentie. 'Antitrust laws' zijn van toepassing verklaard op
de vergunningenmarkt om oneerlijke eoncurrentie te vermijden.

Of er een aetieve markt in vervuilingsreehten zal ontstaan, zal de praktijk
moeten uitwijzen. Raufer en Feldman vermeldden in 1987 dat vele
energiebedrijven verwaehtten dat de maatregelen voor 'acid rain' zo

556 Interview met Barry S. Elman.
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stringent zouden zijn, dat de mogelijkheid om emissiereducties aan te
brengen minimaal zijn. Dit zou resulteren in weinig aanbod door een
oppotting van vervuilingsrechten ten behoeve van eigen, intern gebruik.
Als er al een verplaatsbaar vervuilingsrecht zou kunnen worden gecreeerd,
is het nog de vraag of bedrijven geneigd zijn om dit extern te verplaatsen.
Uit ervaringen met 'emissions trading' is gebleken, dat energiebedrijven
hiertoe niet altijd bereid zijn omdat zij ere's als een soort buffer willen
gebruiken tegen toekomstige maatregelen. Bij het EPA is men er niet van
overtuigd dat dit verschijnsel zich in grote mate zal voordoen.f" Daar
is men van mening, dat als er inderdaad een krap aanbod zal zijn, de prijs
van het vervuilingsrecht daarop zal reageren door middel van een (sterke)
stijging, hetgeen een prikkel kan zijn voor bedrijven om hun zienswijze
te veranderen en de 'allowances' te verkopen. Bovendien is men daar van
mening dat er wel voldoende mogelijkheden zijn voor de bedrijven om
emissiereducties te verwezenlijken.i"

Recente ontwikkelingen
De mogelijkheid tot het verhandelen van de vervuilingsrechten is door de
financiele wereld aangegrepen om een termijnbeurs in het leven te roepen.
De 'Chicago Board of Trade', de grootste goederentermijnmarkt ter wereld,
heeft aangekondigd om in 1993 de handel in termijncontracten (zogenaamde
'cash forwards') betreffende 'acid rain allowances' te starten.P? Dit
betekent dat er via de 'Chicago Board of Trade' gehandeld kan worden
in overeenkomsten om vervuilingsrechten te leveren nadat zij in 1995 zijn
toegekend door het EPA. Een electriciteitsbedrijf uit Dlinois heeft reeds
te kennen gegeven van deze mogelijkheid gebruik te willen maken door
overtollige vervuilingsrechten op de termijnmarkt aan te bieden.
Er wordt geschat dat de prijs van een vervuilingsrecht aanvankelijk $400
per ton zal bedragen.f" Door Sandor is opgemerkt dat de prijs van een
vervuilingsrecht niet het bedrag van $2000 per ton kan overschrijden, omdat
de maximale boete die in de CAA 1990 wordt voorzien voor overschrijding
van de verplichtingen ditzelfde bedrag betreft.l"

557 U.S. EPA, Memorandum van Barry S. Elman over: Availability of emission allowances
to meet new source emission offset requirements, 29 maart 1990, p. 2.

558 U.S. EPA, aangehaald memorandum, 1990, p. 4.
559 International Herald Tribune, 18 juli 1991, p. 11. Zie ook het NRC-handelsblad van 22

juli 1991. Er dient nog een goedkeuring te worden verkregen van het 'Commodity Futures
Trading Commission': News from the Chicago Board of Trade, 17 juli 1991.

560 Zie het International Herald Tribune zoals vermeld in de vorige noot.
561 Zie de vorige noot.
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9 Slotbeschouwing

9.1 Beoordeling van de in de VS toegepaste vergunningenmarkten

In dit hoofdstuk zijn diverse varianten van de vergunningenmarkt be-
schouwd, zoals die in de praktijk van de VS worden toegepast. Naar
aanleiding hiervan kunnen enkele aandachtspunten worden geformuleerd,
die bij de overweging tot toepassing van een vergunningenmarkt in het oog
moeten worden gehouden. Voordat deze aandachtspunten in §9.2 worden
weergegeven, wordt in deze paragraaf (§9.1) een algemene indruk gegeven
van de beschreven vergunningenmarkten.

We hebben gezien dat in theorie door toepassing van de exteme geografische
en temporele verplaatsing van vervuilingsrechten:

de uitbreiding of vestiging van milieubelastende activiteiten kan worden
toegestaan, zonder dat de betreffende milieubelasting toeneemt: een
voorbeeld hiervoor is de (exteme) 'offset';
aan bedrijven een aanmerkelijke mate van beslissingsvrijheid kan worden
gegeven teneinde aan de wettelijke beperkingen op de milieubelastende
activiteiten op een efficiente wijze te kunnen voldoen: een voorbeeld
hiervoor wordt gevormd door de (exteme) 'bubble';
een bepaalde vorm van milieubelasting kan worden teruggedrongen:
het voorbeeld hiervoor wordt gevormd door 'CFC-trading', 'acid rain
allowance trading' en 'lead trading'. 562

Door ook het 'leasen' van vervuilingsrechten toe te laten zou bij alle drie
de mogelijkbeden de flexibiliteit voor de gereguleerden kunnen worden
verhoogd.

De vormgeving van de beschreven vergunningenmarkten (te weten:
'emissions trading', 'lead trading', 'CFC-trading' en 'acid rain allowance
trading') is telkens beschouwd aan de hand van de in §ill.3 geformuleerde
aandachtspunten. Op grond hiervan kan worden geconc1udeerd, dat de
mogelijkheid tot het verplaatsen van vervuilingsrechten die bij de vier
beschreven vergunningenmarkten voorkomt, op zich aanvaardbaar is gezien
de in hoofdstuk ill geformuleerde voorwaarden zoals de positie van derde-
belanghebbenden, de controleerbaarheid van de verplichtingen, en de

562 Hierbij dient er wei op worden gewezen, dat er bij 'lead trading' geen plafond aan de
hoeveelheid gelode benzine werd gesteld.
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bescherming van het milieu. Dit betekent niet, dat er geen kanttekeningen
kunnen worden geplaatst bij de vormgeving van de betreffende vergunnin-
genmarkten. De mogelijkheid tot verplaatsen bij het 'lead trading', 'acid
rain', en de in de CAA 1990 geregeide vergunningenmarkt voor de
ozonbedreigende stoffen is duidelijk beter vormgegeven dan bij het
'emissions trading'. Enkele voorbeelden van deze betere vormgeving zijn:

de overheidstoets van een verplaatsing is eenvoudiger van aard, zonder
dat hierdoor de overheid haar zorgplicht voor het milieu minder goed
behartigt of de positie van derde-belanghebbenden minder goed wordt
beschermd dan noodzakelijk is;
er worden bij 'acid rain' voorzieningen getroffen voor de assistentie
door de overheid aan degene die een vervuilingsrecht wil verplaatsen
en aan nieuwkomers op de vergunningenmarkt;
bij de vergunningenmarkt voor ozonbedreigende stoffen in de CAA
1990 wordt de bevoegdheid van de overheid geregeld om de waarde
van de vervuilingsrechten, dan wel om de toekomstige aanspraken op
vervuilingsrechten, aan te tasten. Bij 'acid rain' is daarentegen sprake
van een weI erg ruim ingeklede mogelijkheid voor de overheid om de
'allowances' in waarde te verminderen.

De verschillen tussen de vergunningenmarkten terzake van de overheidstoets
van een verplaatsing worden voor een groot deel bepaald door de aard van
het milieuprobleem. Het 'emissions trading' is ontwikkeld binnen het zeer
complexe stelsel van de CAA voor luchtverontreiniging door stationaire
bronnen, waarbij sprake is van locatiespecifieke effecten. Deze aspecten
hebben bijgedragen aan het feit, dat de voorwaarden voor het verplaatsen
van een vervuilingsrecht niet eenvoudig zijn. De andere vergunningenmark-
ten richten zich op milieubelastende activiteiten waarbij bij een verplaatsing
geen verandering optreedt in locale milieu-effecten, dan weI (in het geval
van de 'acid rain allowance trading') waarbij bij een verplaatsing geen
rekening met dergelijke effecten hoeft te worden gehouden. Er kan derhalve
worden geconcludeerd, dat deze vormen van milieubelastende activiteiten
zich beter lenen voor toepassing van de vergunningenmarkt dan milieube1as-
tende activiteiten met locatie-specifieke effecten.

Verder is een verschil gelegen in de totstandkoming van 'emissions
trading' en de andere vergunningenmarkten, hetgeen mede van invloed is
geweest op de vormgeving en (voor zover daarvan sprake is geweest) de
werking van de vergunningenmarkten. Bij het 'emissions trading' is sprake
van een nauwe aansluiting met de bestaande 'command and control'
regulering, waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van technologische
criteria voor normstelling. Uit de beschrijving van de totstandkoming van
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'emissions trading' is voorts gebleken, dat er onzekerheden waren omtrent
de bevoegdheid van het EPA om de verplaatsbaarheid van vervuilingsrechten
als instrument voor milieubeleid toe te passen. Beide factoren hebben het
ontstaan van een goed werkende vergunningenmarkt niet bevorderd.

Bij het 'lead trading' stond de bevoegdheid van het EPA tot het gebruik-
maken van de vergunningenmarkt niet ter discussie; de vergunningenmarkt
ter implementatie van het Protocol van Montreal en het 'acid rain allowance
trading' zijn bovendien in een federale wet geregeld.

De wijze waarop enkele vergunningenmarkten zijn gestart levert geen goed
voorbeeld op voor andere te overwegen toepassingen. Inde meeste gevallen
heeft er in theorie een bevoordeling plaats kunnen vinden van degenen die,
voordat de vergunningenmarkt in werking trad, de grootste vervuiling
pleegden. Zowel bij het 'emissions trading' a1s bij het 'CFC-trading' vormde
de historische actuele uitstoot de basis voor de verdeling van de vervuilings-
rechten. AIleen bij het 'acid rain allowance trading' komt in beperkte mate
een veiling van vervuilingsrechten voor. Echter, de kern van de verdeling
van de vervuilingsrechten is ook bij 'acid rain' een administratieve, waarbij
ook van de historische uitstoot van de bedrijven is uitgegaan. Niettemin
is er een aantal uitzonderingen op deze algemene regel van kracht (er
worden bijvoorbeeld extra vervuilingsrechten verstrekt aan staten waar een
relatief lage uitstoot is geweest).

Bij het CFC-trading is gekozen voor een aanvullende werking van de
hefting. Hierdoor zou de bevoordeling van de grootste vervuilers die door
het 'grandfathering' ontstaat, worden gecorrigeerd. Indien dit effect
werkelijk optreedt, is deze verdelingswijze een te overwegen variant. Er
kunnen bier niettemin twee kanttekeningen bij worden geplaatst. Inde eerste
plaats is het de vraag, of het heftingstarief weI hoog genoeg is om het
gewenste effect te bereiken.P" In de tweede plaats moet er op worden
gewezen, dat er ondanks de hefting toch een bevoordeling kan plaatsvinden
van de historisch gezien grootste vervuilers. Zij krijgen immers de meeste
vervuilingsrechten toegewezen. Het is niet uitgesloten dat zij door het vragen
van een hoge prijs de hefting kunnen compenseren, waardoor het
corrigerende effect niet zal optreden.

Bij het 'lead trading' vindt de verdeling plaats door een algemene norm,
inhoudende dat per 'gallon' geproduceerde benzine een vervuilingsrecht
ontstaat. Raftinaderijen die over een grote productiecapaciteit bescbikken,
verkrijgen hiermee derhalve meer quota in vergelijking met kleine

563 Mij zijn wat betreft het 'CFC-trading' hieromtrent onvoldoende gegevens bekend.
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raffinaderijen. Naarmate een raffinaderij meer vervuilt, krijgt het bedrijf
meer quota. Omdat in principe elk bedrijf in de gelegenheid wordt gesteld
de productie te vergroten, vindt er strikt genomen geen benadeling plaats
van de bedrijven die v66r de start van de vergunningenmarkt over een grote
productieapaciteit beschikten. Er wordt bij 'lead trading' echter geen plafond
aan de vervuiling gesteld. Wegens het ontbreken van het plafond aan
milieuvervuiling kan het 'lead trading' daarom niet als een algemeen model
voor de start van de vergunningenmarkt worden aanbevolen (het 'lead
trading' was er evenwel op gericht om de betreffende vervuiling binnen
een aantal sterkjaren terug te dringen, zodat het ontbreken van het plafond
in dit specifieke geval geen onoverkomelijk bezwaar is).

Zowel bij het 'CFC-trading' als bij het 'emissions trading' lijken de
aantallen externe verplaatsingen tegen te vallen. Maar welke waarde moet
worden gehecht aan het aantal verplaatsingen bij een vergunningenmarkt?
Kan aan de hand van het aantal verplaatsingen worden beoordeeld of sprake
is van een goede werking van de vergunningenmarkt? Volgens de
economische theorie zou aan de hand van het aantal verplaatsingen wellicht
kunnen worden aangegeven, of er in casu een maximale efficientie wordt
bereikt.

In de economische theorie wordt betoogd, dat indien er sprake is van
een concurrerende markt en van een volledige vrijheid voor verhandel-
baarheid, maximale efficientie voor de vervuilers zal worden behaald.f"
Maar een volledige vrijheid is vanuit een juridische invalshoek niet goed
denkbaar. Er zal immers een zo goed mogelijk evenwicht moeten worden
bereikt tussen de maximaal te behalen efficientie en het recht doen aan
andere aandachtspunten die bij de regulering van milieubelastende activitei-
ten van belang zijn. Om deze reden is het bepalen van het succes van de
vergunningenmarkt enkel aan de hand van het aantal verplaatsingen niet
goed mogelijk. Verder zou de primaire verdeling van de vervuilingsrechten
reeds redelijk goed kunnen beantwoorden aan hetgeen dat nodig zou zijn
vanuit het oogpunt van een maximale efficientie, waardoor minder
verplaatsingen nodig zouden zijn. Het v66rkomen van verplaatsingen, ook
al is het aantal beperkt, kan op zich reeds als winst worden beschouwd
in vergelijking met andere reguleringsvormen. De flexibiliteit die kan

564 T.R. Tietenberg, Marketable emission permits in the United States: a decade of experience,
in: M. Neumann, K.W. Roskamp (ed.), Public finance and performance of enterprises,
1989, p. 265.
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worden behaald binnen het zojuist genoemde evenwicht moet immers het
doel van de inzet van de vergunningenmarkt zijn, en niet de maximaIe
efficientie die bijvoorbeeld ten koste van de positie van de derde-belangheb-
benden en de controleerbaarheid van de verplichtingen in theorie zou kunnen
worden bereikt.

De vergunningenmarkten inzake lood in benzine en de ozonbedreigende
stoffen laten zien, dat de lasten voor het bestuur meevallen (en er is aIle
aanleiding om te stellen, dat dit ook het gevaI zaI zijn bij de vergunningen-
markt voor zure regen). De overheidsinspanning is gericht op de controle
van de activiteiten van de bedrijven: er wordt door de overheid beoordeeld,
of de initiatieven van de bedrijven geoorloofd zijn binnen de randvoorwaar-
den van de vergunningenmarkt. Deze randvoorwaarden zijn bij het 'lead
trading', het 'CFC-trading' en waarschijnlijk ook bij het 'acid rain allowance
trading' erg eenvoudig van aard. Er kan derhaIve worden geconludeerd,
dat bij deze vergunningenmarkten daadwerkelijk sprake is van een op
afstand sturende overheid, terwijI tevens voldoende recht wordt gedaan
aan de zorg voor een goed leefmilieu en de positie van de derde-belangheb-
benden.

Bij het 'emissions trading' zijn de overheidsinspanningen bij een concrete
verplaatsing groter in vergelijking met de andere behandelde vergunnin-
genmarkten. Niettemin kan er op worden gewezen, dat van de bedrijven
een aanzienlijke inspanning wordt verwacht bij het 'emissions trading':
de bedrijven moeten uiteraard niet alleen zelf de initiatieven voor verplaat-
singen nemen, zij moeten bovendien aantonen wat de invloed van een
verplaatsing is op de milieukwaliteit, en zij moeten tevens hun eigen
activiteiten controleren en hiervan verslag doen aan het bestuur. Het
reguleren van een activiteit met locatiespecifieke effecten zaI nu eenmaaI
meer bestuurlijke inspanningen vergen dan wanneer met deze effecten geen
rekening behoeft te worden gehouden. De mogelijke extra inspanningen
die het bestuur zou moeten uitoefenen om een verplaatsing mogelijk te
maken, moeten bovendien worden afgewogen tegen de (financiele) nadelen
die verbonden zijn aan het ontbreken van deze mogelijkheid voor het
bedrijfsleven.

Afsluitend kan worden gesteld, dat de praktijktoepassingen van de
vergunningenmarkt in het milieurecht van de VS goede ideeen opleveren
voor de inzet van het instrument voor andere milieuproblemen en/of in
andere rechtsstelsels. Uiteraard moet bij de overweging tot toepassing van
de vergunningenmarkt in een ander rechtsstelsel worden nagegaan, of het
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instrument daarin inpasbaar is. In H.V wordt dit voor het Nederlands
rechtsstelsel nagegaan. Allereerst wordt in de volgende paragraaf aangege-
yen, welke randvoorwaarden er op basis van de praktijktoepassingen in
de VS kunnen worden geformuleerd voor de inzet van de vergunningen-
markt.

9.2 Aandachtspunten voorde toepassing vaneen vergunningenmarkt

De in deze paragraaf opgenomen aandachtspunten dienen in acht te worden
genomen bij de vraag, of en hoe een vergunningenmarkt voor de regulering
van bepaalde milieubelastende activiteiten kan worden ingezet. Deze criteria
zijn tot stand gekomen op basis van een reflectie van de conclusies die ter-
zake van de in dit hoofdstuk behandelde vergunningenmarkten zijn
getrokken. De hiernavolgende aandachtspunten vormen een aanvulling op
dan wei nadere uitwerking van de eerder geformuleerde aandachtspun-
ten.565 Algemene aspecten die van belang zijn bij regulering, zoals de
bevoegdheid tot normstelling en de handhaafbaarheid van de verplichtingen,
blijven buiten beschouwing tenzij ze een bijzondere betekenis hebben voor
de toepassingsmogelijkheid van de vergunningenmarkt.

Naar aanleiding van de ervaringen in de VS zijn in 1989 reeds door
Dudek en Tripp 'richtlijnen' geformuleerd voor de vormgeving van een
vergunningenmarkt.Y Hun invalshoek wordt gevormd door de ervaringen
met een aantal vergunningenmarkten, waaronder 'emissions trading' en
de toepassing van de vergunningenmarkt op het gebied van de ruimtelijke
ordening. Niet alle richtlijnen die door Dudek en Tripp worden aangegeven
lijken mij specifiek van toepassing te zijn voor de toepassingsmogelijkheid
van de vergunningenmarkt. Zo stellen zij, dat het overheidsorgaan dat de
vergunningenmarkt wil gaan toepassen, bevoegd moet zijn en over
voldoende capaciteit moet beschikken om de vergunningenmarkt uit te
voeren en te handhaven."? Dit zijn echter basiscriteria die voor alle
vormen van regulering (en dus ook voor de vergunningenmarkt) gelden.

Hieronder volgt een aantal aandachtspunten voor de toepassingsmogelijk-
heid van de vergunningenmarkt die door mij naar aanleiding van de
behandelde vergunningenmarkten van belang worden geacht. Waar verschil
bestaat met de richtlijnen zoals die door Dudek en Tripp zijn voorgesteld,

565 Zie hiervoor §II.4, en §ill.3.
566 0.1. Dudek en 1.T.B. Tripp, 'Institutional guidelines for designing succesful transferable

rights programs', in: Yale Journal on Regulation, vol. 6, 1989, p. 369-391.
567 Zie 0.1. Dudek en 1.T.B. Tripp, a.w., p. 375.
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Izal dit worden aangegeven en worden verdedigd. De aandachtspunten voor
de inzet van de vergunningenmarkt a1s milieubeleidsinstrument Iuiden a1s
voIgt:

)
* Milieuprobiemen zonder locatiespecijieke effecten zijn meer geschikt

voor toepassing van de vergunningenmarkt dan milieuprobiemen die
wei op deze effecten moeten worden beoordeeldP"

, De aard van het milieuprobleem is van groot belang gebleken voor de wijze

lwaarop de normstelling terzake van de mogelijkheid tot verplaatsen inhoud
krijgt. Doordat bij een concrete verplaatsing minder rekening behoeft te
worden gehouden met de gevolgen voor de positie van derde-belanghebben-
den en de bescherming van het milieu, zijn milieuproblemen zonder loca-
tiespecifieke effecten meer geschikt voor toepassing van de vergunnin-
genmarkt. De bestudering van de vergunningenmarkten in de VS bevestigt
deze veronderstelling uit H.ill.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om van een rechtmatige
verplaatsing te spreken, zijn bij het 'CFC-trading' en het 'lead-trading'
(en waarschijnlijk ook bij het 'acid rain allowance trading') erg eenvou-
dig.569 De belangrijkste voorwaarde voor een verplaatsing luidt, dat de
verplaatser over voldoende vervuilingsrechten moet beschikken. Bij een
verplaatsing in het kader van deze vergunningenmarkten behoeftin het geheel
geen rekening te worden gehouden met mogelijke locatiespecifieke effecten.
Bij 'emissions trading' dient deze beoordeling weI plaats te vinden, maar
bij sommige stoffen is deze minder intensief."? In dat gevaI gelden er
dan ook eenvoudigere voorwaarden voor het verrichten van een verplaatsing,
zoaIs bijvoorbeeld het gevaI is bij VOS.

Uit het bovenstaande criterium mag niet worden afgeleid, dat de
vergunningenmarkt in het geheel niet kan worden toegepast voor locatiespe-
cifieke milieubelastende activiteiten.?' De bestudering van de vergunnin-

568 Zie in deze zin ook D.J. Dudek en J.T.B. Tripp, a.w. 1989, p. 376: 'rights exchange
programs work best when applied to resource or pollution problems with regional significan-
ce'.

569 Wat betreft het 'CFC-trading' heeft er in de CAA 1990 een aanscherping van de voorwaarden
plaatsgevonden. Dit heeft geen betrekking op de locatiespecifieke effecten. Ondanks deze
aanscherping kan de verplaatsingsmogeJijkheid, merle gezien de betreffende uitvoeringsregeling
van het EPA, tach als eenvoudig worden gekwalificeerd.

570 De verplaatsingen inzake 'emissions trading' worden bovendien beperkt door geografische
grenzen, hetgeen een duidelijk verschilpunt is met de andere drie vergunningenmarkten.

571 Zie anders: D.J. DudekenJ.T.B. Tripp, p. 376: '( ... ) rights exchange programs (... ) cannot
address problems caused by specific sources with localized impact'. In §V.l.2 wordt een
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genmarkten in de VS geeft immers niet voldoende aanleiding tot deze
conc1usie. Het zou derhalve niet juist zijn, om voor dergelijke activiteiten
de vergunningenmarkt in het geheel niet meer te overwegen. De in de VS
geopperde toepassing van de vergunningenmarkt voor de regulering van
smog-veroorzakende activiteiten in steden betreft bijvoorbeeld een
locatiespecifiek milieuprobleem waarvoor de vergunningenmarkt overwogen
kan worden. S72 Met name vanwege het gegeven, dat er in dit geval sprake
is van een groot aantal bronnen in een beperkt gebied, lijkt de toepassing
van de vergunningenmarkt in beginsel niet onmogelijk.

Eventueel kan de vergunningenmarkt aanvullend werken op traditione1e
regulering die reeds rekening houdt met locatiespecifieke effecten van
milieubelastende activiteiten. Een voorbeeld hiervoor is het 'acid rain
allowance trading'. De beoordeling van de locatiespecifieke effecten van
de uitstoot van S02 wordt beheerst door het NAAQS-regiem. De vergunnin-
genmarkt voor zure regen vindt in aanvulling hierop plaats, maar de
verplichtingen ingevolge het NAAQS-stelsel moeten te allen tijde worden
nagekomen. De normering in het kader van 'acid rain' schijnt zoveel
scherper te zijn, dat deze vergunningenmarkt zich als het ware afspeelt
binnen het kader van de regulering gericht op de locale luchtkwaliteit door
middel van de NAAQS. Ervaringen met het 'acid rain allowance trading'
zullen verder moeten uitwijzen, of deze samenloop van reguleringsvormen
positief beoordeeld kan worden.

* De rechtszekerheid van de deelnemers aan de vergunningenmarkt moet
bij de vormgeving en werking van de vergunningenmarkt in het oog
worden gehouden. Er moet in de betreffende regeling van de vergunnin-
genmarkt in ieder geval duidelijkheid worden verschaft over:

de voorwaarden waaronder een verplaatsing kan plaatsvinden;
de mogelijkheden van de overheid om een vervuilingsrecht (en
eventueel ook de toekomstige aanspraken op vervuilingsrechten)
aan te tasten. Dit houdt in, dat de voorwaarden waaronder en de
procedure waardoor een aantasting van deze rechten kan plaatsvin-
den, duidelijk geregeld dienen te zijn. In dit verband geldt als
randvoorwaarde, dat de aantastbaarheid van de opgeslagen ver-
vuilingsrechten in beginsel op dezelfde manier moet zijn geregeld

voorbeeld gegeven van toepassing van de vergunningenmarkt voor een activiteit met
locatiespecifieke milieu-effecten.

572 International Herald Tribune, 18 juli 1991, p. 11.
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als ten aanzien van de vervuilingsrechten die in omloop zijn (en
dus worden gebruiki):
de rechtspositie van de deelnemers aan een verplaatsing betreffende
hun publiekrechtelijke aansprakelijkheid na de verplaatsing,

Het rechtszekerheidsbeginsel is een fundamenteel rechtsstatelijk beginsel.
In dit opzicht lijkt het daarom niet bijzonder om de eis van rechtszekerheid
als een voorwaarde voor de vormgeving van de vergunningenmarkt te
formuleren. Op grond van de bestudeerde vergunningenmarkten is er
evenwel aanleiding om aan de rechtszekerheid van de deelnemers aan de
vergunningenmarkt nader aandacht te besteden. Gezien de ervaringen met
het 'emissions trading' moet immers worden gesteld, dat onduidelijkheden
over de rechtspositie van de deelnemers aan de vergunningenmarkt een
negatieve invloed kunnen hebben op het voltrekken van een verplaatsing.
Het aspect van de rechtszekerheid is aldus een voorwaarde voor het
scheppen van een regeling op grond waarvan het voor de potentiele
deelnemers aantrekkelijk wordt gemaaktom te verplaatsen. Rechtsonzeker-
heid zou immers tot terughoudendheid met betrekking tot verplaatsingen
kunnen leiden. Onzekerheid met betrekking tot de waarde van het
vervuilingsrecht en de voorwaarden waaronder zou kunnen worden verplaatst
(waaronder een temporele verplaatsing), heeft het verplaatsen van ver-
vuilingsrechten bij het 'emissions trading' niet bevorderd. Gezien de
ervaringen in de VS met het 'emissions trading' verdient het dan ook
aanbeveling, dat aan de vervuilers een zo groot mogelijke zekerheid wordt
geboden omtrent hun (toekomstige) rechtspositie.

In §m.3.6.3 is reeds gesteld, dat in de regeling van de vergun-
ningenmarkt moet worden aangegeven, onder welke voorwaarden de
overheid tijdens de werking van de vergunningenmarkt alsnog kan ingrijpen
in de verdeelde vervuilingsrechten. Het is daarom bij overweging tot
toepassing van de vergunningenmarkt in ieder geval van belang, dat de
wetgever omtrent de eventuele noodzakelijke toekomstige inperking (of
omtrent een mogelijk toekomstige verruiming, maar dit blijft verder buiten
beschouwing) van de vervuilingsruimte een grote mate van inzicht heeft.
Indien de wetgever onzeker is over de in de toekomst wenselijke vervuilings-
ruimte en de mogelijkheid tot het verplaatsen van vervuilingsrechten, dan
moet er een vrij ruime bevoegdheid tot intrekking of aantasting van de ver-
leende rechten in de wet worden neergelegd. Maar de onzekerheid die een
dergelijke bevoegdheid met zich mee brengt voor de gereguleerden zal
hoogstwaarschijnlijk de werking van de markt niet stimuleren.
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Als een voorbeeld voor de regeling van de bevoegdheid van de overheid
om tussentijds in de waarde van de vervuilingsrechten in te grijpen, kan
dienen de regeling in het kader van de door de CAA 1990 geregelde
vergunningenmarkt voor ozonbedreigende stoffen (zie §7.5 van dit
hoofdstuk) .

In het kader van het 'emissions trading' heeft het EPA de vaststelling
van de mogelijkheid voor de overheid om de opgeslagen vervuilingsrechten
aan te tasten overgelaten aan de staten. Het EPA heeft zich beperkt tot het
geven van enkele voorbeelden. Daarbij worden opgeslagen vervuilingsrech-
ten niet altijd op gelijke wijze behandeld als de vervuilingsrechten die in
omloop zijn. Het ligt echter niet in de rede om opgeslagen vervuilingsrech-
ten strenger dan in omloop zijnde vervuilingsrechten te behandelen in het
geval dat er tussentijds moet worden overgegaan tot strengere emissiereduc-
ties. Dit zou immers een ontmoediging zijn voor bedrijven om vervuilings-
rechten temporeel op te slaan. Alleen in geval van een noodsituatie zou
voor een strengere behandeling kunnen worden gekozen. De procedure
en de omstandigheden waaronder een dergelijke aantasting zal kunnen
geschieden dient in verband met de rechtszekerheid in de wet te worden
aangegeven.

De vormgeving van de hierboven genoemde drie aandachtspunten is
van belang voor de aantrekkelijkheid om tot verplaatsing over te gaan. De
bepaling bij het 'CFC-trading' , die inhoudt dat degene die vervuilingsrechten
verkrijgt aansprakelijk kan worden gesteld voor overschrijding van de toege-
stane vervuilingsruimte, ook al is het zijn contractspartner die de 'fout'
heeft begaan, verdient bijvoorbeeld uit oogpunt van de bevordering van
verplaatsingen geen aanbeveling. Een positieve reactie van het EPA op de
melding van een voorgenomen verplaatsing biedt bij het 'CFC-trading' geen
rechtszekerheid aan de verplaatsers, omdat op deze beslissing door het
'agency' kan worden teruggekomen. De vraag rijst, welke functie de
geformaliseerde reactie van overheidswege op de verplaatsing dan nog
vervult. Het heeft geen zin om onnodige bestuurlijke handelingen te eisen.
Uit oogpunt van de rechtspositie van de verkrijger (en uit oogpunt van een
preventief milieubeleid!) valt het juist aan te bevelen, dat de overheid bij
een verplaatsing afdoende controleert, of er voldoende vervuilingsrechten
zijn voor de betreffende verplaatsing.

* De verdeling van vervuilingsrechten door de overheid dient geen 1
benadeling van milieuvriendelijke activiteiten tot gevolg te hebben.
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Dit impliceert, dat er vaak niet uitsluitend kan worden aangesloten
bij de historisch gegroeide vervuilingsniveaus van de individuele
bedrijven.
Tevens leidt dit tot de stelling, dat men 'papieren verplaatsingen'
niet moet trachten uit te sluiten. Het effect van papieren verplaat-
singen kan wei worden bestreden.

'Grandfathering '?
Door bij de start van de vergunningenmarkt de historische omvang van
de milieubelastende activiteiten van de betrokken bedrijven als grondslag
te nemen voor de verdeling van de vervuilingsrechten, kan een benadeling
plaatsvinden van degenen die reeds milieuvriendelijke activiteiten hebben
opgestart (zie hierover §ill.3.5.2 sub c). Dudek en Tripp besteden naar
mijn mening te weinig aandacht aan dit aspect. S73 Zij stellen, dat er een
compensatie mag plaatsvinden tussen 'fairness and administrative simplicity'
met betrekking tot de start van de vergunningenmarkt.F" Wat zij precies
onder 'fairness' verstaan, geven zij niet aan. Naar mijn mening moet dit
in ieder geval inhouden, dat er geen benadeling optreedt van degenen die
reeds milieuvriendelijke investeringen hebben gedaan. Dit vloeit voort uit
het beginsel dat de vervuiler moet betalen. Het is onverenigbaar met dit
beginsel dat degene die niet of minder vervuilt ten opzichte van anderen
in een financieel ongunstigere positie komt. Slechts indien ervan kan worden
uitgegaan dat onder de gereguleerden geen bedrijven aanwezig zijn die een
minder hoog emissieniveau hebben vanwege milieuvriendelijke investe-
ringen, zou de verdelingswijze van het 'grandfathering' zonder correctie
kunnen worden overwogen.

Mede gezien de in de vorige paragraaf geplaatste kanttekeningen bij
de wijze waarop de in dit hoofdstuk behandelde vergunningenmarkten zijn
gestart rijst de vraag, of er wel een aanvaardbaar altematief is voor het
'grandfathering' .
Hiervoor is reeds aangegeven, dat de methode die bij het 'CFC-trading'
is gehanteerd, mogelijk een geschikte correctie is van de nadelen van het
'grandfathering' . Bij het 'CFC-trading' is weliswaar gebruik gemaakt van
het 'grandfathering', maar er wordt beoogd de nadelen hiervan te corrigeren
door middel van een heffing. In dit verband kan ook worden gewezen op

573 Ook Nentjes laat rut aspect onbekritiseerd. A. Nentjes, Economische instrumenten in het
milieubeleid: financierings- of sturingsmiddel? in: P. Nijkamp, H. Verbruggen (red.), Het
Nederlands milieu in de Europese ruimse, l.eiden 1990, met name p. 159 en p. 162.

574 n.r. Dudek, J.T.B. Tripp, a.w. 1989, p. 376-377.

324



De toepassing van de vergunningenmarkt in de VS

het in §ill.3.5.2 genoemde alternatief. Dit houdt in dat de bestaande
verdeling van de vervuilingsrechten intact blijft. Deze vervuilingsrechten
dienen echter als het ware opnieuw te worden verkregen door (een
eenmalige) aankoop bij de overheid, waardoor de nadelen van het
'grandfathering' kunnen worden opgeheven. Net als bij het 'acid rain
allowance trading' zou de overheid voorts met het oog op nieuwkomers
of bedrijven, die op grond van hun historische emissieniveau geen grote
aanspraak hebben op aan te kopen vervuilingsrechten, in een soort reserve
van vervuilingsrechten kunnen voorzien. Deze gereserveerde vervuilings-
rechten kunnen door de overheid worden geveild of anderszins worden
verkocht. Het 'acid rain allowance trading' biedt goede aanknopingspunten
voor de wettelijke vormgeving van een dergelijke reserve (§8.3.2.2).

Naast het veilen of verkopen van de vervuilingsrechten is een admini-
stratieve (derhalve een gratis) verdeling ervan een aanvaardbare methode,
mits criteria worden gehanteerd waarmee wordt gewaarborgd dat geen
benadeling van milieuvriendelijk handelende bedrijven tot stand komt zoals
bij het 'grandfathering' het geval is (vergelijk de uitzonderingen die op
de hoofdregel in het kader van de administratieve verdeling van de 'acid
rain allowances' aanwezig zijn). Er zou hierbij ook kunnen worden gedacht
aan de de door Del Calvo y Gonzalez voorgestelde methode: indien er voor
categorieen van milieubelastende activiteiten in algemene regels voorschrif-
ten zijn (of worden) gesteld terzake van de toelaatbare milieubelasting, dan
zouden deze normen de grondslag kunnen vormen voor de verdeling van
de verhandelbare vervuilingsrechten. S7S Deze methode gelijkt op die bij
'lead trading' en kent derhalve hetzelfde bezwaar: het ontbreken van een
plafond aan de milieubelasting. Niet aileen de milieubelasting per productie-
eenheid, maar ook de productie-omvang zou derhalve moeten worden
gereguleerd. Immers, bij uitbreiding van de productie-capaciteit (bijvoor-
beeld de hoeveelheid benzine) conform de in de algemene regels gestelde
voorschriften (dat wil zeggen dat de toegestane hoeveelheid load per 'gallon'
niet wordt overschreden) vindt bij een volledig gebruik van de geproduceer-
de gelode benzine een toename van de milieubelasting plaats.

De wetgever zou een dergelijke beperking van de omvang van de
milieubelasting per bedrijfkunnen bereiken door (eventueel in aanvulling
op de verdelingsmethode zoals die bij 'lead trading' is gehanteerd of door
Del Calvo y Gonzalez is voorgesteld) de totale milieubelasting per bedrijf
bij inwerkingtreding van de vergunningenmarkt te bevriezen. De bedrijven
met een relatief grote milieubelasting (die daardoor over meer vervuilings-

575 Zie §ill.3.5.3.
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rechten zouden beschikken) zouden kunnen worden gekort op hun vervui-
lingsactiviteiten. Deze korting kan worden vonngegeven door bij de primaire
verdeling slechts tot een bepaald maximum vervuilingsrechten toe te kennen
per bedrijf of inrichting. Indien er dan naar oordeel van de wetgever nog
ruimte overblijft om te vervuilen, dan zou aan het bestuur de bevoegdheid
kunnen worden gegeven om het restant aan vervuilingsrechten administratief
of via een veiling te verdelen (ook is het mogelijk en raadzaam een reserve
aan te houden om in de behoeften van nieuwkomers te voorzien). Verder
dient uiteraard te worden bepaald, dat uitbreiding van de productiecapaciteit
hoger dan het bevroren productie-niveau, en oprichting van nieuwe
milieubelastende bedrijven slechts is toegestaan voorzover dit door een
verhandelbaar vervuilingsrecht wordt gedekt.

Papieren verplaatsingen
Indien door middel van een administratieve verdeling wordt aangesloten
bij een bestaande verdeling van vervuilingsrechten, dan kunnen er 'papieren
verplaatsingen' voorkomen (zie ook §ill.3.S.2 sub d). Ook bij andere
vormen van administratieve verdeling (bijvoorbeeld het toedelen van
hetzelfde aantal quota aan ieder bedrijf) is het denkbaar dat er papieren
verplaatsingen kunnen voorkomen. De vrees voor papieren verplaatsingen
heeft bij het 'emissions trading' geleid tot een ingewikkelde vasts telling
van het basisemissieniveau, dat het criterium is voor de administratieve
verdeling van de vervuilingsrechten. Niet aIleen de wettelijk toegestane
emissieruimte, maar ook de actuele emissie is bij 'emissions trading'
bepalend voor het ontstaan van een verplaatsbaar vervuilingsrecht. Uit de
ervaringen met 'emissions trading' blijkt, dat dit criterium tot aanmerkelijke
lasten voor het verrichten van een verplaatsing heeft opgeleverd. Het
criterium voor het ontstaan van verplaatsbare vervuilingsrechten dat bij
'emissions trading' wordt gehanteerd om papieren verplaatsingen te
voorkomen, betekent bovendien een benadeling van degenen die milieu-
vriendelijke activiteiten hebben opgestart. Omdat voor hen een lager actueel
emissieniveau kan gelden in vergelijking met het wettelijk toegestane
emissieniveau, kunnen zij minder vervuilingsrechten verkopen dan in de
situatie dat zij tot aan de norm zouden hebben vervuild.

Door middel van regels tegen papieren verplaatsingen in het kader van
'emissions trading' werd getracht een extra bescherrning aan het milieu
te geven. Deze bescherming zou eigenlijk op een andere wijze moeten
worden vormgegeven, bijvoorbeeld door een evenredige korting van aIle
bestaande vervuilingsrechten.
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* Bij aansluiting van de vergunningenmarkt op een klassieke regulerings-
vorm, waarbij door middel van technologische criteria zoals RACT,
BACT of LAER verplichtingen worden opgelegd, dient de afschaffing
van deze normen te worden overwogen.

Technologische criteria voor norms telling zijn niet verenigbaar met het idee
van de vergunningenmarkt. Door de werking van deze criteria kan een
aanpassing van de bedrijven worden gevraagd indien er zich nieuwe
technologische ontwikkelingen voordoen. Dit kan de bedrijven ervan
weerhouden om nieuwe technologische mogelijkheden openbaar te maken
of zelfs te benutten. Dit levert derhalve ook een beperking op voor bedrijven
om van verplaatsingen, die door een nieuwe technologische ontwikkeling
mogelijk zijn, gebruik te maken.

In theorie zouden door toepassing van de vergunningenmarkt technologi-
sche ontwikkelingen worden gestimuleerd. Ret verminderen van de
milieubelasting door middel van een technologische vondst betekent immers
dat er minder vervuilingsrechten nodig zijn voor een activiteit, hetgeen geld
kan opleveren (bij verkoop van het overschot aan ernissieruimte) dan weI
kan uitsparen (er behoeven geen vervuilingsrechten te worden aangekocht).

Ret valt niet goed in te zien, hoe de beslissingsvrijheid voor bedrijven
die inherent is aan een vergunningenmarkt, kan samengaan met de
toepassing van de technologische criteria. In het kader van een vergunnin-
genmarkt zouden de technologische criteria waarmee de stimulering van
de technologische ontwikkeling wordt beoogd, bovendien wel eens niet
nodig hoeven te zijn. In de economische literatuur wordt immers gesteld,
dat de vergunningenmarkt de technologische ontwikkeling kan stimuleren.

Afronding
Er kan geen pasklaar model worden gegeven voor een juridisch aanvaard-
bare vormgeving van de vergunningenmarkt. Dit zou een veel te starre
benadering zijn. De aard van de te reguleren milieubelastende activiteit
is in grote mate bepalend voor de vormgeving van het instrument. Daamaast
speelt bijvoorbeeld ook een rol of de betreffende activiteit reeds is gere-
guleerd.

De bestudering van de inzet van de vergunningenmarkt in de VS heeft
geresulteerd in een aantal aandachtspunten voor de beantwoording van de
vraag, of en zo ja, in welke vorm een vergunningenmarkt zou kunnen
worden geintroduceerd, Uit deze randvoorwaarden blijkt, dat toepassing
van de vergunningenmarkt in het milieurecht zeker niet onmogelijk is.
Niettemin is dit ook afhankelijk van de inpasbaarheid van het instrument
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in een specifiek rechtsstelsel. In het volgende hoofdstuk (V) za1 dan ook
worden ingegaan op de inpasbaarheid van het instrument inhet Nederlands
milieurecht.
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HOOFDSTUKV

De toepassing van de vergunningenmarkt in bet
Nederlands milieurecbt

1 InIeiding

1.1 De opbouw van dit hoofdstuk

In dit laatste hoofdstuk wordt allereerst weergegeven wat de belangrijkste
onderzoeksresultaten van de voorgaande hoofdstukken zijn (§1.2). Daarna
komen nog twee onderwerpen aan bod. Dit betreft in de eerste plaats de
vraag of en zo ja, onder welke condities de vergunningenmarkt inpasbaar
is in het Nederlands milieurecht (§2). Voor de beantwoording hiervan zullen
de voor dit onderwerp belangrijkste karakteristieken van het Nederlands
milieurecht, in het bijzonder de milieuwetgeving, worden besproken.
Vervolgens wordt in §3 ingegaan op concrete voorstellen voor toepassing
van de vergunningenmarkt in het Nederlands milieurecht. Dit betreft een
wetsvoorstel waarin de verhandelbaarheid van mestproductierechten wordt
geregeld, en een in 1988 uitgebracht advies aan de regering van de
Commissie Boorsma tot het instellen van een anti-verzuringsfonds, in het
kader waarvan de verhandelbaarheid van vervuilingsrechten werd
aanbevolen. In §4 volgt een slotbeschouwing over de toepassingsmoge-
lijkheden van de vergunningenmarkt, waarin de eindbalans van dit onderzoek
zal worden opgemaakt.

1.2 Resume van de voorgaande hoofdstukken

Voordat wordt overgegaan tot behandeling van de vraag of het mogelijk
is de vergunningenmarkt in het Nederlands milieurecht toe te passen, wordt
eerst een samenvatting gegeven van de belangrijkste bevindingen uit de
voorgaande hoofdstukken.

Hoofdstuk II
Discussies over het te voeren milieubeleid (en ander overheidsbeleid) gaan
vaak over de vraag welke instrumenten door de overheid gebruikt zouden
moeten worden. Mede als reactie op tegenvaUende resultaten van de
gebruikte klassieke directe reguleringsvormen, waarin gedetailleerd wordt
voorgeschreven aan de maatschappelijke actoren welk gedrag ontplooid
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of nagelaten zou moeten worden, is er toenemende aandacht voor
alternatieve reguleringsvormen.

Toepassing van de vergunningenmarkt zou in theorie leiden tot een
andere wijze van regulering, waarbij in vergelijking met de klassieke
reguleringsvormen meer aan de werking van de markt wordt overgelaten
en derhalve meer beslissingsvrijheid wordt gelaten aan de gereguleerden.
Door de prijs van het vervuilingsrecht zou onder bepaalde omstandigheden
de ten doel gestelde milieukwaliteit op een efficientere manier kunnen
worden bereikt en zou de technologische ontwikkeling kunnen worden
gestimuleerd. De overheid stuurt het maatschappelijk gedrag bij een
vergunningenmarkt minder intensief en meer op afstand. Deze wijze van
regulering komt overeen met nieuwe gedachten omtrent sturing van de
samenleving, waaronder het streven naar verinnerlijking in het milieubeleid.
In H.II is dan ook geconc1udeerd, dat het nader onderzoeken van de
toepassingsmogelijkheid van de vergunningenmarkt in het milieurecht zinvol
is. Het is immers de vraag, of een dergelijke vorm van sturen op afstand
in het milieurecht kan worden toegepast. Naar aanleiding van een dergelijk
nader onderzoek zal duidelijk worden in welke gevallen bij het voeren van
milieubeleid aan de toepassing van de vergunningenmarkt moet worden
gedacht, en welke voor- en nadelen een dergelijke toepassing zal hebben.
Ben betere afweging met andere in aanmerking komende beleidsinstrumenten
is dan mogelijk. Dit past in een goede vervulling van de overheidstaak.
De overheid is immers vanwege de zorgplicht voor een goed milieu verplicht
een zo goed mogelijk instrumentarium te hanteren om de (op grond van
een democratische besluitvorming) vastgestelde milieudoelstellingen te
bereiken.

In H.II is verder aangegeven welk kader moet worden gehanteerd voor
de beoordeling van reguleringsvormen (§II.4). Dit (juridische) kader is ook
van toepassing op de beoordeling van de vergunningenmarkt. Dit instrument
wordt, net als de hefting, in de literatuur weI eens a1s een economisch of
een financieel instrument aangeduid, waarmee het wordt onderscheiden
van wat dan genoemd wordtjuridische of regulerende instrumenten. Deze
begripshantering mag echter niet tot de misvatting leiden dat de toepassing
van de zogenaamde economische of financiele instrumenten niet aan
juridische vereisten voor regulering behoeft te voldoen.

In dit onderzoek wordt ten behoeve van de typering van regulerings-
vormen onder meer het begrippenpaar directe en indirecte regulering
gehanteerd. De vergunningenmarkt kan worden omschreven als een
marktconform instrument dat een combinatie is van directe en indirecte
regulering. Enerzijds wordt wettelijk bepaald wat de maximale milieube-
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lasting in een bepaald gebied mag zijn, hetgeen een 'papieren garantie' is
voor het bereiken van de milieudoelstelling. Dit is een kenmerk van directe
regulering. Anderzijds wordt aan maatschappelijke actoren de vrijheid
gelaten om te kiezen tussen vervuilen, waaraan de consequentie vast zit
dat er een vervuilingsrecht moet worden gekocht, of niet of minder
vervuilen. De prijs van het vervuilingsrecht is de prikkel die voor de
indirecte regulering dient te zorgen. Het is echter de vraag in hoeverre
gezien de vereisten die aan regulering van milieubelastend gedrag moeten
worden gesteld, deze beslissingsvrijheid aan de maatschappelijke actoren
kan worden gelaten. Daarbij moet rekening worden gehouden met de
kenmerken van het milieubeleidsveld, waaronder de bijzondere positie van
derde-belanghebbenden en de noodzaak van een goede handhaving (§ll.4.3).
In HIll is aan de hand van enkele vereisten voor regulering nader
onderzocht, in hoeverre er beperkingen aan de vrijheid om een vervui-
lingsrecht te gebruiken moeten worden gesteld.

Hoofdstuk III
In §I.2 is een korte omschrijving van de vergunningenmarkt gegeven. Het
instrument kan evenwel modelmatig beschouwd in talloze varianten worden
vormgegeven. In H.m is het model van de vergunningenmarkt nader
geanalyseerd, waarvoor aIs vertrekpunt een voorstel uit 1968 van de
Canadees Dales is genomen. Er is aangegeven wat de belangrijkste
elementen van de vergunningenmarkt zijn, te weten het vervuilingsrecht,
de verdeling van de vervuilingsrechten en de mogelijkbeid om geografisch
en/of temporee1 het vervuilingsrecht te verplaatsen. Vervolgens is dit model
aan-eenjuridische beschouwing onderworpen, met een bijzondere aandacht
voor de vrijheid om een vervuilingsrecht te verplaatsen. Hieruit is gebleken
in hoeverre aan de mogelijkbeid om vervuilingsrechten te verhandelen
beperkingen moeten worden gesteld om de gewenste kwaliteit van het milieu
te behouden of te verwezenlijken, en de positie van derde-belanghebbenden
te beschermen. In dit verband speelt ook de handhaving, waaronder de
controleerbaarheid van de verplichtingen van de deelnemers aan de ver-
gunningenmarkt, een essentiele rol.
Een van de beperkingen wordt bijvoorbeeld gevormd door het feit dat de
overheid voor sommige milieubelastende activiteiten de gelegenheid moet
hebben om met het oog op de kwaliteit van het milieu en de positie van
derde-belanghebbenden de toelaatbaarheid van een verplaatsing van een
vervuilingsrecht te toetsen. Dit betekent dat er procedurele en inhoudelijke
voorwaarden zullen moeten worden gesteld aan een verplaatsing. Dit is
vooral afhankelijk van de soort milieubelastende activiteit die wordt

331



Hoofdstuk V

gereguleerd. Ben van de conc1usies uit H.m is dan ook dat de vergunnin-
genmarkt vooral geschikt lijkt voor de regulering van milieube1astende
activiteiten waarbij een verplaatsing van een vervuilingsrecht geen ver-
andering met zich meebrengt van locatiespecifieke milieu-effecten. Dit zijn
effecten op het milieu in de nabijheid van de bron.

In H.m is ook ingegaan op de benadering die zou moeten worden
gehanteerd indien de milieubelastende activiteit waarvoor een vergun-
ningenmarkt wordt overwogen, reeds op een andere wijze wordt geregu-
leerd. Er is een onderscheid gemaakt tussen het transformeren van een
bestaande reguleringsvorm tot een vergunningenmarkt en het laten
voortbestaan van de reguleringsvorm met een aanvullende toepassing van
de vergunningenmarkt. Aan een aantal kne1punten terzake van het
introduceren van een vergunningemarkt in aansluiting op bestaande directe
reguleringsvormen is aandacht besteed. Onder meer is ingegaan op de vraag,
in hoeverre reeds bestaande aanspraken op bestaande (niet verhandelbare)
vervuilingsrechten kunnen worden omgezet in aanspraken op verhandelbare
vervuilingsrechten. Indit verband is uitgegaan van het beginsel 'de vervuiler
betaalt', waaruit voortvloeit dat het in beginsel niet zo mag zijn dat degenen
die relatief gezien als grote vervuilers moeten worden aangemerkt, bij de
start van de vergunningenmarkt in een (financieel) voordeligere situatie
komen in vergelijking met degenen die zich reeds milieuvriendelijk hebben
gedragen. Dit zet het milieuvriendelijk hande1en immers in een financieel
ongunstig daglicht, hetgeen tegengesteld is aan de voordelen die aan
indirecte regulering door middel van financiele prikkels in het algemeen
worden toegedicht. Op deze wijze wordt geen bijdrage geleverd aan de
verinner1ijking van de milieuzorg. Gezien de kne1punten die aan de
aansluiting van de vergunningenmarkt op bestaande reguleringsvormen
verbonden kunnen zijn, ligt het in de rede om het instrument in de eerste
plaats voor nieuw te reguleren milieubelastende activiteiten te overwegen.

In H.m is tot slot ingegaan op de onzekerheden die bij de werking van
de vergunningenmarkt kunnen voorkomen en de rol die de overheid daarbij
zou moeten innemen. Ben van de conc1usies is dat het bij toepassing van
de vergunningenmarkt wenselijk is dat het voor de overheid in hoge mate
duidelijk is voor welke periode in een bepaald gebied een bepaalde mate
van milieubelasting mag voorkomen.

HoofdstukN
Vervolgens zijn vier in de VS gebruikte vergunningenmarkten op hun
vormgeving en werking (voor zover dat mogelijk was) beoordeeld. De
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vergunningenmarkten onderscheiden zich naar gelang van het te reguleren
milieuprobleem als volgt:

'emissions trading': een vergunningenmarkt voor stationaire bronnen
van luchtverontreiniging met locatiespecifieke effecten;
'lead trading': een vergunningenmarkt met betrekking tot de kwaliteit
van brandstof voor mobiele bronnen van luchtverontreiniging;
'CFC-trading': een vergunningenmarkt betreffende de vervaardiging
en im- en export van stoffen die een aantasting van de ozonlaag tot
gevolg hebben, hetgeen geen locatiespecifiek effect is;
'acid rain allowance trading': een vergunningenmarkt voor stationaire
bronnen van luchtverontreiniging (i.c. zure regen), waarbij geen
rekening hoeft te worden gehouden met locatiespecifieke effecten.

De toepassing van de vergunningenmarkt in de VS vindt plaats in het kader
van het streven naar een verandering van de wijze waarop milieubelastende
en andere maatschappelijke activiteiten worden gereguleerd, hetgeen wordt
aangeduid met 'regulatory reform'. Met dit streven wordt onder meer
getracht de lasten van regulering voor de maatschappij zo laag mogelijk
te houden. Met name het federale EPA heeft initiatieven tot toepassing van
de vergunningenmarkt genomen, waarbij de reehter zich in het algemeen
terughoudend heeft opgesteld. Het Amerikaanse vertrouwen in het
instrument blijkt voorts vooral uit de in 1990 aangenomen nieuwe 'Clean
Air Act', waarin voor verschillende milieubelastende activiteiten een
vergunningenmarkt is ingesteld.

Het kader voor de beschouwing van de vergunningenmarkten wordt
gevormd door de in H.lli aan de orde gestelde aandachtspunten, te weten
de normstelling ter bescherming van het milieu, de bescherming van de
positie van de derde-belanghebbenden, de controleerbaarheid van de
verplichtingen, de aansluiting op bestaande reguleringsvormen en de rol
van de overheid bij de werking van de markt.

De vormgeving van deze vergunningenmarkten voldoet wat betreft de
mogelijkheid om een vervuilingsrecht te verplaatsen in redelijke mate aan
de in H. Ill geformuleerde basisvoorwaarden. Er is overigens wel een aantal
kanttekeningen geplaatst, niet alleen terzake van de vormgeving van de
overheidstoets, maar bijvoorbeeld ook met betrekking tot de aantastbaarheid
van de vervuilingsrechten. Geconstateerde tekortkomingen in de vormgeving
of de werking van de in de VS toegepaste vergunningenmarkten hebben
geleid tot de formulering van aanvullende randvoorwaarden voor de toepas-
sing van een vergunningenmarkt. Deze zijn neergelegd in §IV.9.2. Een
kritiekpunt betreft bijvoorbeeld de vormgeving van het instrument uit
oogpunt van de rechtszekerheid van de vervuilers. Onzekerheden omtrent
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de mogelijlcheden tot verplaatsing en het gebruik van vervuilingsrechten
vormen een mogelijke beperking op de werking van de vergunningenmarkt.
(Zie voor andere kritiekpunten §IV.9.2).

De wijze waarop enkele vergunningenmarkten in de VS zijn gestart
levert geen goed voorbeeld op. De reden hiervoor is gelegen in de opvatting
dat het niet zo mag zijn dat degenen, die zich in het verleden milieu on-
vriendelijk hebben gedragen, bij de start van de vergunningenmarkt in een
betere positie komen dan degenen die een milieuvriendelijkere houding
hebben gehad. Met name de wijze van verdeling van de vervuilingsruimte
bij het 'emissions trading' verdient geen navolging. Bij de wijze waarop
het 'lead traQingTdoet zich een ander bezwaar voor: er is geen plafond
aan de totale inilieubelasting gesteld. Vanwege het feit dat de maatregelen
in het lGiaer van "Ieatrtradingt-er-cp waren gericht om binnen een aantal
jaren de betreffende milieubelasting fors terug te dringen, is het ontbreken
van het plafond aan de totale milieubelasting in dit specifieke geval geen
onoverkomelijk bezwaar. De wijze van de aanvang van de markt zoals dat
bij 'lead trading' is gedaan kan echter vanwege het ontbreken van een
plafond niet als algemeen model worden aanbevolen. Bij het 'CFC-trading'
is gekozen voor de corrigerende werking van een hefting. Met de hefting
wordt beoogd om de voordelen voor de grotere vervuilers die ontstaan door
het 'grandfathering', teniet te doen. AIleen indien mag worden verondersteld
dat deze hefting effectief is, kan deze methode van opstarten van de
vergunningenmarkt worden overwogen. Ookin §m.3.5.3 sub (c) is gewezen
op de mogelijlcheid om door middel van een betalingsverplichting het
voordeel van de grotere vervuilers bij toepassing van het 'grandfathering'
te compenseren. Deze methode voor de start van de vergunningenmarkt
moet dan ook in het oog worden gehouden. Tevens kan lering worden
getrokken uit de wijze waarop in het kader van het 'acid rain allowance
trading' de verkoop van vervuilingsrechten door de overheid wordt vormge-
geven. Er zou naar aanleiding van de ervaringen die daarmee worden
opgedaan, kunnen worden nagegaan of het zinvol is deze verdelingsmethode
ook voor andere milieubelastende activiteiten waarvoor een vergunningen-
markt wordt overwogen, toe te passen. Daarnaast kan voor de start van
de vergunningenmarkt ook de in §IV.9.2 uiteengezette methode, waarbij
sprake is van een administratieve verdeling van de vervuilingsrechten,
worden overwogen.

Aan de praktijk van de VS kunnen tal van ideeen worden ontleend voor
toepassing van de vergunningenmarkt. Hierbij moet wel worden gelet op
de geleverde kritiek op de vormgeving van de betreffende vergunningen-
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markten. Voorstellen voor een vergunningenmarkt moeten in ieder geval
steeds aan de in H.ill en H.IV gefonnuleerde voorwaarden worden getoetst.
Tevens zou lering kunnen worden getrokken uit de ervaringen met de

vergunningenmarkt in de VS. Helaas zijn van de in H.IV behandelde
vergunningenmarkten inzake CFK's en andere ozonbedreigende stoffen
en inzake zure regen de resultaten van de werking van de vergunningen-
markt niet of slechts over een korte periode bekend. De vergunningenmarkt
voor zure regen treedt immers pas in 1993 in werking. Het 'CFC-trading'
is pas sinds 1 juli 1989 mogelijk, en de ervaringen van het eerste jaar dat
tot 1 juli 1990 liep kunnen vanwege een geringe beschikbaarheid van
gegevens slechts summier worden weergegeven. Kennisneming van het
verdere verloop van deze vergunningenmarkten zal tot een beter inzicht
in de toepassingsmogelijkbeden van de vergunningenmarkt leiden.

Tot slot: de belangrijkste conclusie tot dusver
De veronderstelling in H.m met betrekking tot de geschiktheid van de
vergunningenmarkt voor milieubelastende activiteiten zonder locatiespe-
cifieke effecten is in H.IV ondersteund. Terzake van 'lead trading', dat
geen betrekking heeft gehad op locatiespecifieke effecten, is geconstateerd
dat er in mime mate gebruik is gemaakt van de verplaatsingsmogelijkheden.
Bij het 'CFC-trading' is dit in het eerste jaar niet het geval geweest. Er
moet hieromtrent worden opgemerkt, dat er slechts een beperkt aantal
deelnemers aan de markt is. Overigens is het moeilijk om aan te geven
bij welke hoeveelheid verplaatsingen er van een succesvolle toepassing van
de vergunningenmarkt moet worden gesproken (zie §IV.9.1).

De belangrijkste conc1usie tot dusver luidt dat de vergunningenmarkt vooral C=tf
dient te worden overwogen voor de regulering van milieubelastende
activiteiten die geen locatiespecifiek effect hebben op het milieu. Bij de
bespreking van het instrumentarium voor dergelijke milieuproblemen moet
ook de vergunningenmarkt worden beschouwd en worden afgewogen tegen
andere instrumenten. Daarbij moet met de in HiHl en H.IV geformuleerde
voorwaarden rekening worden gehouden. Zo is het bijvoorbeeld van belang
dat er op wordt gelet dat de wettelijke plicht voor de gereguleerden om
niet meer te vervuilen dan op grond van in bezit zijnde vervuilingsrechten
is toegestaan, handhaafbaar is. De aandacht voor een goede handhaafbaar-
heid van de vergunningenmarkt, waaronder de controleerbaarheid van de
vervuilingsrechten, is misschien nog meer van belang dan bij de klassieke
reguleringsvonnen, omdat de prikkel om de verplichtingen te ontduiken
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bij de vergunningenmarkt groter is vanwege de prijs die voor de milieubelas-
ting moet worden betaald.

Een actueel voorbeeld van een activiteit waarbij er geen locatiespecifiek
effect is op het milieu, is de uitstoot van de zogenaamde broeikasgassen,
waaronder CFK's en C02. Door deze gassen vindt er een opwarming van
de aarde plaats.' In de literatuur zijn reeds enkele voorstellen gedaan tot
toepassing van de vergunningenmarkt voor de regulering van de uitstoot
van C02.2 Daarnaast zou bijvoorbeeld voor de bestrijding van de regionale
effecten van de uitstoot van S02, in navolging van de VS, ook in Europa
aan de vergunningenmarkt kunnen worden gedacht.

Inmiddels is er in Duitsland een tussenrapport verschenen dat gaat over
de toepassingsmogelijkheid van de vergunningenmarkt voor de aanpak van
de C02-uitstoot. 3 Dit onderzoek richt zich op een nationale toepassing,
maar de bevindingen zouden ook voor een internationale toepassing
bruikbaar zijn. Inhet (economische) rapport wordt een vergelijking gemaakt
tussen verschillende reguleringsvormen, waaronder ook directe regulering
en de milieuheffing. Met name vanwege het feit dat er bij een vergunningen-
markt een plafond aan milieubelasting wordt gesteld, wordt de vergunnin-
genmarkt als meest aantrekkelijke mogelijkheid beschouwd. In het rapport
wordt er op gewezen, dat de C02-uitstoot niet vanwege locatiespecifieke
effecten, maar vanwege een mondiaal effect aangepakt moet worden. Het
ontbreken van deze locatiespecifieke effecten is in het rapport een argument
om aan te nemen dat de vergunningenmarkt mogelijk voor deze situatie
zou kunnen worden ingezet. Bovendien zouden er weinig controle-problemen
zijn, omdat de uitstoot van de emissies niet zou hoeven te worden gemeten.
De uitstoot van C02 staat volgens het rapport in een lineair verband met
de gebruikte brandstof, waardoor in feite een vergunningenmarkt voor
fossiele brandstof zou kunnen worden ingesteld.

Het rapport is een goede aanzet tot gedachtenvorming over de toepas-
singsmogelijkheid van de vergunningenmarkt. Niettemin zou ook op de

Zie over de problematiek van het broeikaseffect de NotaKlimaatverandering van 4 september
1991, TK 1990-1991, 22 232, nrs. 1-2.

2 A.Nentjes, Economische instnunenten inhet milieubeleid: financierings- of sturingsmiddel? ,
in: P. Nijka.mp,H.Verbruggen (red.), Her Nederlands milieu in de Europese ruimte, Leiden
1990(a), p. 163-164; zie verder ook: D.l. Dudek, 1. Palmissano, Emissions trading: why
is this thoroughbred hobbled", in: Columbia Journal of Environmental Law, vol. 13, 1988,
p. 217-257; 0.1. Dudek, A. LeBlanc, Offsetting new C02 emissions: a rational first
greenhouse policy step, in: Contemporary Policy Issues, vol. vrn, july 1990, p. 29-42.

3 G. Maier-Rigaud, Kohlendioxid-Poluik mit handelbaren Emissionsrechten, Umweltbundesambt
Texte 20/91, Bonn 1991.
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juridische aspecten van toepassing van de vergunningenmarkt moeten worden
ingegaan. Zo zou meer aandacht moeten worden besteed aan de inpasbaar-
heid van de vergunningenmarkt in het bestaande rechtsstelsel, Het in het
rapport gekozen uitgangspunt dat vervuilingsrechtengratis verdeeld kunnen
worden naar mate er door de vervuilers reeds vervuild werd, kan emstig
worden bekritiseerd."

Bij de Nederlandse regering gaat voor regulering van de C02-uitstoot
de aandacht vooralsnog hoofdzakelijk uit naar toepassing van directe
regulering en de regulerende heffing. Volgens de regering kan evenwel
'niet worden voorbijgegaan aan de de theoretische mogelijkheden' van de
vergunningenmarkt. In de 'Nota Klimaatverandering' staat dan ook dat Ne-
derland in het kader van internationale onderhandelingen over het klimaat-
verdrag de aandacht voor onderzoek naar mogelijkheden van de vergunnin-
genmarkt zal vragen. Bovendien is er een haalbaarheidsonderzoek gestart
naar de mogelijkheden van en knelpunten bij het toepassen van een vergun-
ningenmarkf .

De bovens ande cQoc1usie neemtniet weg.dat ook.voor milieubelastende
l!ctiviteiten met locatiespecifieke effectenaande vergunningenmarkt kan
worden gedacht. De in H.IV aan de ordegestelde ervaringen in de VS leren

ieromtrent echter weinig. Alleen in het geval van 'emissions trading' was
sprake van regulering van dergelijke activiteiten. De vormgeving van deze
vergunningenmarkt is echter sterk bekritiseerd. Uit de weergegeven
ervaringen met betrekking tot 'emission trading' mag gezien de kritiek die
op de vormgeving kan worden uitgeoefend, niet de conc1usie worden
getrokken dat locatiespecifieke milieube1astende activiteiten in het geheel
niet in aanmerking komen voor regulering door een vergunningenmarkt.

Toepassiog van de ver~~genmarkt voor milieubelastende activiteiten
mefIocafiespecifieke effecten.zou.met name kunnen worden overwogen
indien in een gebied veel actoreridezelfde locatiespecifieke milieubelasting
veroorzaken. Dit kan aan de hand van de regulering van de geluidhinder
op een vliegveld worden verduidelijkt: Het recht om op een bepaald tijdstip

- (dat kan worden onderverdeeld in dag- en nachtdelen) een hoeveelheid
geluidhinder te veroorzaken zou verhandelbaar kunnen worden geste1d.
Per dag- of nachtdeel geldt een maximum aan geluidhinder (het plafond).
Tegen het besluit tot vaststelling van het totaal aan geluidhinder dat op een
bepaald tijdstip zou mogen worden verricht, hebben de direct- en derde-

4 Zie het rapport, p. 52.
5 Zie de Nota Klimaatverandering, p. 103.
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belanghebbenden de mogelijkheid van inspraak, bezwaar en beroep. De
vervuilingsrechten kunnen bijvoorbeeld jaarlijks door de overheid
administratief worden verdeeld of geveild. In het laatste geval kan de
opbrengst eventueel worden aangewend voor geluidswerende voorzieningen.
Ben verplaatsing van een vervuilingsrecht tussen luchtvaartmaatschappijen
heeft geen verandering van de mate van geluidhinder tot gevolg waardoor
geen uitvoerige toets van overheidswege en geen rechtsbescherming voor
derde-belanghebbenden noodzakelijk is (tenzij er tempore1e verplaatsingen
zouden worden toegestaan, omdat er dan weI een verandering van de locatie-
specifieke effecten optreedt). Ben ieder zou toegelaten kunnen worden tot
de markt, hetgeen ook anderen dan vliegmaatschappijen in staat stelt om
vervuilingsrechten te kopen. Het is echter de vraag of de prijs van het
vervuilingsrecht door omwonenden kan worden opgebracht.

Indien er echter bij een bepaald milieuprobleem sprake zou zijn van
verplaatsing van Iocatiespecifieke activiteiten naar een andere plaats en/of
ander tijdstip, dan is de vergunningenmarkt mogelijk minder goed toepas-
baar. Gezien de locatiespecifieke effecten moeten er dan immers met het
oog op de bescherming van het milieu en de positie van derde-belangheb-
benden beperkingen aan de vrijheid tot verplaatsen worden gesteld, waarmee
de essentie van de vergunningenmarkt wordt aangetast. De zwaarte van
de beperkingen op de verplaatsingsmogelijkheden is dan van betekenis voor
de mogelijkheid om de vergunningenmarkt toe te passen. Dit zal voor elke
concrete situatie apart moeten worden overwogen.

2 Iopasbaarheid in het Nederlands milieurecht

2.1 Inleiding

In deze paragraaf worden enkele hoofdlijnen weergegeven van het
Nederlandse milieurecht, in het bijzonder van de milieuwetgeving. Er zal
worden nagegaan of de toepassing van de vergunningenmarkt verenigbaar
is met deze karakteristieken. Belangrijke verschillen met het milieurecht
van de VS zullen, voor zover voor de toepassingsmogelijkheid van de
vergunningenmarkt van be1ang, worden aangegeven.

Indien zou moeten worden geconstateerd dat de vergunningenmarkt
op grand van de huidige situatie niet inpasbaar is in het Nederlands
milieurecht, kan dit enerzijds leiden tot de conclusie dat het instrument niet
moet worden toegepast, anderzijds tot de conclusie dat aanpassing van de
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milieuwetgeving gewenst is. Hierbij moet worden opgemerkt, dat een
introductie van de vergunningenmarkt altijd gepaard zal moeten gaan met
een aanvulling of wijziging van de milieuwetgeving.
Bij de behandeling van bovengestelde vraag doen zich de volgende twee
problemen voor:
a) Wat wordt verstaan onder de vergunningenmarkt?
b) Wat wordt begrepen onder het huidige Nederlandse milieurecht?

Ad a.
Dit onderzoek heeft laten zien dat de vergunningenmarkt op talloze wijzen
kan worden vormgegeven. Zowel in H.ill als in H.IV zijn varianten aan
de orde gesteld. Als uitgangspunt in deze paragraaf wordt genomen de
beschrijving van het instrument in §I.2.

Ad b.
Het Nederlandse milieurecht is in ontwikkeling. Dit blijkt ook uit de sterk
aan verandering onderhevig zijnde milieuwetgeving. Als uitgangspunt voor
behandeling is de stand van de wetgeving per 1 oktober 1991 genomen.
De op dat moment bij het parlement in behandeling zijnde wetsvoorstellen
worden voorzover dit relevant is in de beschouwing meegenomen.

Achtereenvolgens komen de volgende hoofdlijnen van het Nederlands
milieurecht aan de orde: de invloed van het EEG-recht (§2.2); de
ontwikkeling naar meer integrale milieuwetgeving (§2.3) en de wijze van
normstelling in de milieuwetgeving (§2.4).
Bij de vraag of de vergunningenmarkt inpasbaar is in het Nederlands

milieurecht wordt uitgegaan van het volgende. Het feit doet zich voor dat
reeds vele milieubelastende gedragingen worden gereguleerd. Dit doet de
vraag ontstaan of het mogelijk en zinvol is onderdelen van de bestaande
milieuwetgeving tot een vergunningenmarkt om te vormen. Mede vanwege
de in §ill.3.5 geconstateerde knelpunten met betrekking tot het omvormen
van bestaande reguleringsvormen tot een vergunningenmarkt, zou het
instrument in de eerste plaats voor nieuw te reguleren milieubelastende
activiteiten moeten worden overwogen. Er kan eventueel ook worden
gedacht aan milieubelastende activiteiten die een scherpere aanpak verdienen
dan op grond van de bestaande reguleringsvormen plaatsvindt (vergelijk
het 'acid rain allowance trading', dat in een verscherpte aanpak van de
uitstoot van zwaveldioxide voorziet en dat in aansluiting op de bestaande
reguleringsvormen wordt toegepast). Op deze wijze kan ervaring worden
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opgedaan met het instrument in een specifiek rechtsstelsel, aan de hand
waarvan kan worden besloten of uitbreiding van de toepassing zinvol is.

2.2 Het EEG-recht

2.2.1 Inleiding

Het lidmaatschap van de Europese Economische Gemeenschap heeft tot
gevolg dat ooze nationale rechtsorde sterk onder invloed staat van het
Europese recht. Er is sprake van een autonome communautaire rechtsorde
die bij de inwerkingtreding van het EEG- Verdrag" deel uit is gaan maken
van de nation ale rechtsordes van de lidstaten van de EEG.7 Teneinde een
economische integratie te bereiken hebben lidstaten hun souvereiniteit
gedeeltelijk opgegeven.

De EEG-maatregelen hebben zich evenwel in toenemende mate ook
uitgestrekt tot het milieubeleidsveld. Met de inwerkingtreding van de
Europese Akte in 1987 is er een verdragsrechtelijke grondslag voor het
Europese milieubeleid, waarvan ook reeds voor de Europese Akte sprake
was, gegeven."

De vrijheid van de Nederlandse overheid om aan het milieu een bepaald
beschermingsniveau te geven en om een milieubeleidsinstrument te hanteren
is steeds meer afhankelijk geworden van het EEG-recht. In dit verb and
kan een parallel worden getrokken met de rechtsorde in de VS. Net zoals
in de VS belangrijke bevoegdheden op het gebied van het milieu zijn
voorbehouden aan de federale overheid, zijn er in EEG-verband belangrijke
bevoegdheden op het gebied van het milieu verdragsrechtelijk toegekend
aan de communautaire organen.

'Economische instrumenten' van milieubeleid krijgen volop aandacht in
verschillende lidstaten? en ook op EEG-niveau.lO Oak de vergunningen-

6 EEG-Verdrag: Verdrag totoprichtingvan de Europese Economische Gemeenschap, gesloten
te Rome op 25 maart 1957.

7 Aldus is door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen beslist in de zaak
CostalENEL, Zaa.k 6/64 Jur. 1964 (1199), zie: R. H. Lauwaars, C.W.A. Timmermans,
Europees Gemeenschapsrecht in kort bestek, Groningen 1991, p. 20.

8 Zie de artikelen BOR tot en met BOT van het EEG-Verdrag.
9 J.B. Vas, The scope for economic instruments of environmental policy in the EC, in:

Tijdschrift voor Milieukunde, 1990, p. 179.
10 Zie bijvoorbeeld de Europese Raad injuni 1990 zoals vermeld door J.H. Jans, Europees

milieurecht in Nederland, Groningen 1991, p. 120. In het Vierde Milieuactieprogramma
(Pb. 1987 Nr. C 328/1) wordt de ontwikkeling van doeltreffende instrumenten van
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markt wordt wei eens genoemd als mogelijk beleidsinstrument. Ben
voorbeeld is het 'Task Force Report', een in 1990 verschenen advies over
het milieubeleid aan de Europese Commissie." Het is evenwel de vraag
of de toepassing van de vergunningenmarkt door een tidSJaaUoelaatbaar
is in het kader van het EEG-recht. Hier zal in §2.2.2 kort op worden
ingegaan. Ben andere vraag is of.op.communautair; niveau een vergunningen-
markt kan worden toegepast. Er kan worden uitgegaan van het gegeven
dat hoe groter het aantaI deelnemers is dat onder de werkingssfeer van de
vergunningenmarkt valt, hoe meer mogelijkheden er zijn om vervuilings-
rechten te verplaatsen." De vraag rijst of de milieubelastende activiteiten
die niet alleen schadelijk zijn voor het Nederlandse milieu, maar ook op
Europees (of mondiaal) niveau effecten hebben, zoals de verzuring van
het milieu, de aantasting van de ozonlaag, of de opwarming van de aarde
door de uitstoot van gassen, ook op EEG-niveau kunnen worden aangepakt
door middel van een vergunningenmarkt. De mogelijkheid van een
communautaire vergunningenmarkt wordt in §2.2.3 kort behandeld.

2.2.2 De toepassing van de vergunningenmarkt door een lidstaat

Het EEG- Verdrag bevat geen expliciet verbod tot toepassing van de
vergunningenmarkt. Inhet EEG-Verdrag komen evenwel voorwaarden voor
betreffende de mogelijkheid tot toepassing van directe regulering, heffingen
en subsidies door een lidstaat. Deze beperkingen worden voornamelijk
gesteld met het oog op de vrije markt, waaronder een vrij goederenverkeer,
in de EEG. Ook de wijze waarop de opbrengsten van een heffing worden
uitgegeven is onderhevig aan beperkingen op grond van het EEG- Verdrag.
Indien deze opbrengsten ten gunste van de nation ale (heffingsplichtige)
bedrijven worden aangewend, ontstaat voor hen in feite een concur-
rentievoordeel. De milieuheffing kan in een dergelijke situatie in strijd zijn
met het verbod van douanerechten en heffingen van gelijke werking. 13
De vergunningenmarkt kan uit een combinatie van de instrumenten

directe regulering, heffingen en subsidies bestaan. Er zal bij een vergunnin-
genmarkt altijd sprake zijn van de verplichting dat een vervuiler niet mag

milieubeleid, waaronder economische, als een van de prioriteiten aangemerkt. J.H. Jans,
a.w. 1991, p. 119.

11 Task Force Environment and the internal market, '1992' The Environmental Dimension,
1990, p. 18.

12 Vergelijk oak de aanbeveling van de OESO, opgenomen inEnvironmental policy and law,
2112 1991, p. 96.

13 J.H. Jans, a.w. 1991, p. 128-129.
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vervuilen tenzij hij in het bezit is van een vervuilingsrecht (directe
reguleringsvorm). De hefting en de subsidie kunnen onderdeel uitmaken
van de vergunningenmarkt, maar dat hoeft niet. De hefting kan bijvoorbeeld
deel uitmaken van de vergunningenmarkt, wanneer de overheid een
financiele prestatie van de vervuiler verlangt bij het gebruikmaken van een
vervuilingsrecht. In een dergelijk geval zal ook aan de europeesrechtelijke
randvoorwaarden voor de besteding van de heftingopbrengst moeten worden
voldaan. Indien de overheid vervuilers financieel tegemoet komt bij het
uit de markt nemen van vervuilingsrechten, zou van een steunmaatregel
kunnen worden gesproken.

Bij de overweging tot toepassing van de vergunningenmarkt voor een
bepaalde milieubelastende activiteit zal steeds moeten worden getoetst of
de betreffende vormgeving van de vergunningenmarkt verenigbaar is met
het EEG-recht. Afhankelijk van de vormgeving van de vergunningenmarkt
moet hierbij worden gelet op de voorwaarden voor de toepassing van directe
regulering, heffingen en subsidies. 14

Voor de toelaatbaarheid van de vergunningenmarkt in een lidstaat is ook
van belang of er reeds communautaire (milieu-)regelgeving is uitgevaardigd._
De Raad (van Ministers) heeft op grond van het EEG-Verdrag (met name
art. lOOA en 130S15

) de bevoegdheid om terzake van milieubelastende
activiteiten regels te stellen. In dat geval wordt gesproken van secundaire
EEG-(milieu- )regelgeving. 16 Meestal geschiedt dit door middel van een
richtlijn, maar ook de verordening en de beschikking komen voor. 17

Een richtlijn moet door een lidstaat in het nationale recht worden
geimplementeerd. Zij is vrij om daarvoor de vorm en middelen te kiezen,

14 De bepalingen in het EEG-Verdrag terzake van de hefting en de subsidie kunnen worden
gezien als een lex specialis op de artikelen 30 en 34 EEG-Verdrag. Zie over de grenzen
die in het EEG-Verdrag zijn gesteld aan directe regulering, de hefting en de subsidie J.H.
Jans, a.w. 1991. Zie over de toelaatbaarheid van enkele financiele instrumenten, waaronder
de milieuheffing, ook: Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten,Europeesrechte-
lijke aspecten van regulerende hejfingen, statiegeld- en retourpremiesystemen als instrumenten
van milieubeleid, 's Gravenhage 1991.

15 Zie over de verhouding tussen deze twee artikelen het titaandioxyde arrest, HvJ EG II juni
1991, C-300/89, NJB 7-11-1991, p. 1602-3.

16 Met prirnaire EEG-regelgeving wordt - onder meer - het EEG-Verdrag bedoeld. Met de
secundaire EEG-regelgeving worden de besluiten aangeduid die de Raad en de Commissie
ter uitvoering van het EEG-Verdrag nemen.

17 Art. 189 EEG-Verdrag bevat overigens geen limitatieve opsomming: R.H. Lauwaars en
C.W.A. Timmerrnans, a.w. 1991, p. 77.

342



De toepassing in het Nederlandse milieurecht

mits het beoogde resultaat van de richtlijn maar wordt behaald." In
principe behoort gezien deze vrijheid de vergunningenmarkt tot het
mogelijke beleidsinstrumentarium van een lidstaat. De geoorloofdheid van
toepassing van de vergunningenrnarkt zal echter aan de hand van de inhoud
van de richtlijn, die vaak vrij gedetailleerde opdrachten aan de Iidstaten
geeft, moeten worden bepaald.l"

Secundaire EEG-regelgeving kan ook in de vorrn van een verordening
of een beschikking geschieden.i" In de praktijk wordt in het EEG-milieur-
echt van deze mogelijkheden beduidend minder vaak gebruik gemaakt. Bij
een verordening is er geen eigen beleidsruimte voor een lidstaat inzake de
keuze van het instrument, maar is er weI vaker sprake van keuzeruimte
inzake de toe te passen handhavingsinstrumenten en inzake de keuze door
welk orgaan de communautaire verplichtingen worden uitgevoerd." Een
beschikking is verbindend in al haar onderdelen tot wie zij uitdrukkelijk
is gericht en Iaat derhalve in beginsel geen vrijheid over om tussen
instrumenten te kiezen.
Met name bij een richtlijn zou er derhalve enige ruirnte kunnen bestaan

voor een lidstaat om een vergunningenrnarkt toe te passen. Vooral indien
in een EEG-richtlijn een plafond aan een bepaalde vorm van rnilieubelasting
met een niet-locatiespecifiek effect wordt gesteId, zou naar de toepassings-
mogelijkheid van de vergunningenmarkt kunnen worden gekeken.

De toepassing van de vergunningenmarkt door een lidstaat is slechts
mogelijk voorzover aan de hierboven aangestipte europeesrechtelijke
randvoorwaarden wordt voIdaan. Enige ruimte voor toepassing van het
instrument door een lidstaat lijkt aanwezig te zijn. Op belangrijke
beperkingen voor nationale maatregeIen, zoals het in art. 30 en 34 EEG-
Verdrag neergelegde verbod van maatregelen van gelijke werking a1s invoer-
respectievelijk uitvoerbeperkingen, kunnen immers uitzonderingsgronden
van toepassing zijn indien er sprake is van rnilieumaatregelen. De precieze

18 Zie art. 189 EEG-Verdrag. Zie over de implementatie van EG-milieurichtlijnen J.H. Jans
a. w. 1991 p. 49-62. Ben van de voorwaarden voor een correcte implementatie is dat bet
dwingende rechtskarakter van de nationele maatregelen voldoende moet zijn (p. 57).

19 Vergelijk R.H. Lauwaars en C. W.A. Timmermans, a. w. 1991, p. 81-83. De praktijk van
de gedetailleerde ricbtlijnen wordt door bet Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
geoorloofd geacbt. Daarbij geldt als voorwaarde dat de gedetailleerde bepaJingen voor bet
bebalen van het resultaat nodig zijn.

20 Zie omtrent de verordening en de beschikking ook R.H. Lauwaars en C. W.A. Timmermans,
a.w. 1991, p. 78-81 en 83-84.

21 J.H. Jans, a.w. 1991, p. 63 en R.H. Lauwaars en C.W.A. Timmermans, a.w. 1991, p.
80.
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contouren van de europeesrechtelijke beperkingen op de beleidsvrijheid
van een lidstaat om de vergunningenmarkt in het kader van het nationale
milieubeleid toe te passen, vallen evenwel in abstracto moeilijk aan te geven.
Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat de vergunningenmarkt in vele
modellen kan worden uitgewerkt. Bovendien is de toelaatbaarheid van een
vergunningenmarkt afhankelijk van de vraag of er reeds secundaire EEG-
milieuregelgeving is uitgevaardigd waarin ruimte wordt gelaten voor toe-
passing van de vergunningenmarkt door een lidstaat. Ook de communautaire
milieuwetgeving is in ontwikkeling; de toelaatbaarheid van een vergunnin-
genmarkt moet dan ook steeds worden beoordeeld aan de hand van de
actuele stand van de milieuwetgeving op EEG-niveau. Volgens Jans en
Diender wordt de eigen speelruimte van nationale overheden om zelfstandig
en autonoom richting te geven aan de inhoud van het milieubeleid met het
voortschrijden van het Europees integratieproces steeds geringer. Ook het
beleidsinstrumentarium dat de lidstaten ter beschikking staat wordt volgens
hen beperkter.P Ter illustratie van de invloed van de communautaire
milieuwetgeving op de beleidsvrijheid van een lidstaat kan worden gewezen
op de discussie om een regulerende energieheffing in Europees verb and
in te stellen. Het is niet ondenkbaar dat een dergelijke communautaire
maatregel een lidstaat de mogelijkheid ontneemt om een nationale
vergunningenmarkt voor de beheersing van de C02 uitstoot toe te passen. 23

Afsluitend kan worden gesteld, dat wanneer door een lidstaat voor een
milieubelastende activiteit de inzet van de vergunningenmarkt wordt
overwogen, beoordeeld dient te worden of een specifieke vormgeving van
de vergunningenmarkt toelaatbaar is in het kader van het EEG-Verdrag.
Sevenster heeft een algemeen toetsingsmodel geformuleerd voor de
beantwoording van de vraag of een nationale maatregel verenigbaar is met
het EEG-recht. Een concreet voorstel voor een vergunningenmarkt zou
aan dit toetsingsschema kunnen worden onderworpen."

22 J.H. Jans, H.W. Diender, Effecten van het Europese integratieproces, 'sGravenhage 1990,
p.50.

23 Vergelijk ook de CIW, a.w. 1991, p. 16: door de instelling van een regulerende energie-
hefting in EG-verband wordt er waarschijnlijk san de lidstaten geen ruimte gelaten voor
een nationale hefting op energiebronnen.

24 H.G. Sevenster, a. w. 1989.
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2.2.3 Een communautaire vergunningenmarkt? Impiementatie van het
Protocol van Montreal

De vrijheid van lidstaten om vorm te geven aan hun milieube1eid is door
de reeds uitgevaardigde secundaire EEG-milieuregelgeving aanzienlijk
beperkt." Bovendien ligt het in de lijn der verwachting dat de communau-
taire milieuwetgever op een steeds groter gebied actief zal worden." Het
is derhalve voor de vraag wat de mogelijkheden zijn tot inpassing van de
vergunningenmarkt in het Nederlands rechtsstelse1, ook van belang om
aandacht te schenken aan de mogelijkheden tot toepassing van een
vergunningenmarkt op communautair niveau. Ben dergelijke communautaire
vergunningenmarkt, die bijvoorbeeld door een verordening wordt ingesteld,
heeft tot gevolg dat er automatisch een vergunningenmarkt in het Nederlands
rechtsstelsel wordt toegepast. In deze paragraaf zal op de mogelijkheid van
een communautaire vergunningenmarkt kort worden ingegaan. Daarbij wordt
het betoog toegespitst op milieubelastende activiteiten zonder locatiespecifie-
ke effecten.

Mogelijkheden voor een communautaire vergunningenmarkz
De instelling van een communautaire vergunningenmarkt wordt reeds in
de (economische) literatuur aanbevolen." Het idee van de verhandelbaar-
heid van vervuilingsrechten past goed bij een interne markt met een vrij
verkeer van goederen, kapitaal, personen en diensten." Nederland is een
klein land, en een groter gebied met meer vervuilingsbronnen zou zich beter
lenen voor toepassing van de vergunningenmarkt, met name wanneer het
een milieubelastende activiteit zonder locatiespecifieke effecten betreft.

Nagegaan zou moeten worden of op grond van het EEG-verdrag tot
de ins telling van een vergunningenmarkt zou kunnen worden overgegaan.
Hiervoor is onder meer art. l30R van belang. Hierin wordt een aantal
beginse1en geformuleerd voor het communautaire milieubeleid." Zo moet

25 Zie ook J.H. Jans, a.w. 1991, p. 245-269 (Register op een selectie van de EG-milieuwetge-
ving).

26 J.H. Jans, H.W. Diender, a.w. 1990, p. 136.
27 A. Nentjes, a.w. 1990(a), p. 164-165. Hij doet het voorstel voor een vergunningenmarkt

op EG-niveau voor de regulering van de C02-uitstoot.
28 Zie ook in deze rillbet XXIVe Algemeen Yerslag over de werkzaamheden van de Europese

Gemeenschappen 1990, BrussellLuxemburg 1991, p. 246; Zie tevens ook het Task Force
Report, p. 209.

29 In de vorige paragraaf is reeds gewezen op het titaandioxyde-arrest (HvJ EG 11juni 1991,
C-300/89), waaruit blijkt dat indien er secundaire regelgeving wordt uitgevaardigd, die
weliswaar milieubelastend gedrag betreft maar in hoofdzaak tot doe! heeft om de instelling
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er bijvoorbeeld conform het beginsel 'de vervuiler betaalt' worden
gehandeld. Bij een goede vormgeving strijdt het instrument van de vergun-
ningenmarkt hiermee niet. Door toepassing van het instrument kan het
beginsel juist goed tot uitdrukking worden gebracht. Het instrument van
de vergunningenmarkt is voorts ook niet in strijd met de andere beginselen
die in art. 130R tweede lid staan vermeld, te weten het voeren van een
preventief milieubeleid en een brongerichte bestrijding van de milieubelas-
ting.

Voor het nemen van communautaire milieumaatregelen, en derhalve
ook voor de toepassing van de vergunningenmarkt op EEG-niveau, speelt
voorts het in art. 130R vierde lid geformuleerde subsidiariteitsbeginsel een
rol. Dit beginsel houdt in dat er communautaire maatregelen moeten worden
genomen wanneer de inhet EEG-Verdrag in art. 130R eerste lid neergelegde
milieu-doelstellingen beter op het niveau van de Gemeenschap dan op het
niveau van de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt. 30Voor milieuproble-
men zonder plaatsgebonden effecten, zoals de uitstoot van C02 en de
aantasting van de ozonlaag, lijkt dit beginsel geen belemmering te vormen
voor een communautaire aanpak. Het ligt immers voor de hand om grens-
overschrijdende milieuproblemen zonder locatiespecifieke effecten op
communautair niveau te regelen. Of op communautair niveau dan ook
voorgeschreven zou moeten worden op welke wijze (door welk beleidsin-
strument) communautairvastgestelde milieudoelstellingen door de lidstaten
zouden moeten worden bereikt, is geen vaststaand feit. In het 'Task Force
Report' wordt immers bijvoorbeeld gesteld dat aan de lidstaten de grootst
mogelijke vrijheid moet worden gegeven in hun keuze uit beleidsinstrumen-
ten teneinde de op communautair niveau vastgestelde milieudoelstellingen
te bereiken." De communautaire rechtsontwikkeling dient hierover verder
duidelijkheid te verschaffen.

van de interne markt te verwezenlijken, deze op art. 100A EEG-verdrag moet worden
gebaseerd en niet op art. 130R EEG-Verdrag. In art. 130R tweede lid staat evenwel dat
de eisen terzake van milieubescherming een bestanddeel vormen van de andere takken van
bet Gemeenscbapsbeleid (integratiebeginsel). Dit betreft dus in principe ook de maatregelen
die op grond van art. 100A worden genomen.

30 Jans is van mening dat dit geen wezenlijke beperking op de reeds gevoerde praktijk
betreffende bet nemen van maatregelen op EEG-niveau zal inhouden. J.H. Jans, a.W. 1991,
p.24.

31 Task Force Report, p. 17.
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Implementatie van het Protocol van Montreal
Er is overigens reeds sprake van een communautaire vergunningenmarkt,
waarmee de uitstoot van stoffen die de ozonlaag bedreigen wordt aangepakt.
Hiertoe is op 1 januari 1989 een verordening in werking getreden. Deze
dient ter implementatie van het in 1987 gesloten Protocol van Montreal,
dat door de Gemeenschap en verder ook door alle lidstaten ondertekend
is.32 In §IV.7.3.2.2 is aangegeven, dat deze internationale afspraak de
overdracht van vervuilingsrechten tussen partijen bij het Protocol toestaat.
Naar aanleiding van de in 1990 verscherpte internationale afspraken met
betrekking tot de ozonlaagbedreigende activiteiten is op 15 maart 1991 een
nieuwe verordening van de Raad betreffende stoffen die de ozonlaag
afbreken inwerkinggetreden."

In art. 10 van de EEG-verordening van 1991 worden aan de productie
(en consumptie) van de ozonafbrekende stoffen beperkingen gesteld. Per
tijdvak wordt aangegeven welk productieniveau door producenten mag
worden bereikt. De toegestane productie wordt afgeleid van de in een
bepaald basisjaar (1986 voor chloorfluorkoolstoffen en halonen, 1989 voor
andere volledig gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen, koolstoftetrachloride
en 1,1, l-trichloorethaan) door de betreffende producent geproduceerde
hoeveelheid. Ook deze nieuwe verordening staat in navolging van het
Protocol het verplaatsen van productierechten toe. Zo is met het oog op
industriele rationalisering een overdracht van productierechten binnen een
lidstaat toegestaan (art. 10, zevende lid). In art. 10, achtste lid staat dat,
voor zover het door het Protocol van Montreal is toegestaan, de overdracht
van productierechten tussen producenten van verschillende lidstaten onder
voorwaarden is toegestaan." Verder is het combineren van de berekende
productieniveaus van een lidstaat met een partij bij het Protocol onder
bepaalde voorwaarden toegestaan (art. 10, negende lid).

In art. 11 wordt het verbruik van de betreffende stoffen geregeld, in
het kader waarvan eveneens de verhandelbaarheid van rechten is toegestaan,
namelijk in het achtste lid. Hierin staat:

32 Verordening Dr. 3322/88 van de Raad van 14 oktober 1988 betreffende bepaalde
ehloorfluorkoolwaterstoffen en halonen die de ozonlaag afbreken. Ph. Nr, L. 297/l.

33 Verordening Nr. 594/91 van 4 maart 1991, Ph. Nr. L. 67/1. De verordening Dr. 3322/88
is bij de uitvaardiging van de nieuwe verordening per 1 juli 1991 ingetrokken.

34 Zie voor een praktijkvoorbeeld met betrekking tot de overdracht van produetierechten De
Volkskrant van 19 februari 1992, p. 3 en Chemical Week van 26 februari 1992.Hier wordt
gemeld dat begin 1993 Akzo in zijn fabriek in Weert de produetie van twee soorten cfk's
(11 en 12) van ICI in Engeland ovemeemt. De Engelse en Nederlandse overheid hebben
met deze overdracht ingestemd. De verp1aatsing is ter goedkeuring aangemeld bij de Europese
Commissie.
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'EIke producent die gerechtigd is de in dit artikel bedoelde stoff en op
de markt te brengen of voor eigen rekening te verbruiken, mag zijn
recht ten aanzien van de totale, ingevolge dit artikel vastgestelde
hoeveelheid of van een gedeelte daarvan aan eIke andere producent in
de Gemeenschap overdragen. ( ... )'.

Ingevolge art. 13 dienen door degenen die onder de werkingssfeer van de
verordening vallen jaarlijks gegevens te worden verschaft aan de Comrnissie.
Ingevolge art. 13, derde lid dient de Commissie passende maatregelen te
treffen ter bescherming van het vertrouwelijke karakter van de medegedeelde
gegevens. Voorts hebben de Commissie en de lidstaten enkele plichten
terzake van respectievelijk het verkrijgen en verschaffen van informatie.
Art. 14 geeft aan de Commissie enkele bevoegdheden tot controle van de
naleving van de verplichtingen van de verordening."

GeconcIudeerd kan worden, dat er reeds sprake is van een communautaire
vergunningenmarkt voor milieubelastende activiteiten. Dit is een aanwijzing
dat de toepassing van een vergunningenmarkt op communautair niveau
verenigbaar kan zijn met het EEG-Verdrag.

Bij de vormgeving van een vergunningenmarkt op EEG-niveau, of zoals
het geval is inzake het Protocol van Montreal op intemationaal niveau, zal
evenwel met de in H.m en H.IV geformuleerde voorwaarden rekening
moeten worden gehouden. Overigens zullen ook sociaal-economische
aspecten een grote rol spelen bij de vraag, of de vergunningenmarkt een
geschikt instrument zal zijn. Zo zal de positie van de economisch zwakkere
lidstaten in het oog moeten worden gehouden. Deze lidstaten zouden door
de verhandelbaarheid van vervuilingsrechten in een nadeligere positie kunnen
komen te verkeren dan de kapitaalkrachtige lidstaten. Het juridisch
onderzoek kan zich er mede op richten of met dergelijke sociaal-economi-
sche aspecten bij de vormgeving en uitvoering van de vergunningenmarkt
rekening zou kunnen worden gehouden."

Bovendien zul1en de consequenties van het feit dat er op een supranatio-
naal niveau tot een vergunningenmarkt wordt overgegaan, goed moeten

35 De Verordening uit 1988 gaf in art. 12 een aan art. 14 van de Verordening uit 1991
soortgelijke bevoegdheid aan de Commissie. Deze bepaling uit 1988 is een eerste aanzet
tot controle-bevoegdheden van de Commissie, aIdus Jans. J.H. Jans, EG en milieubeleid:
hetjuridischgehaItevan wetgeving, in: Ph. Eijlandere.a. (red.), Milieualswetgevingsvraag-
stuk, Zwolle 1991, p. 100.

36 Indien een vergunningenmarkt voor de gehele EEG niet wenselijk zou zijn, bijvoorbeeld
vanwege sociaaI-economische argumenten, zou voorts de toepassing van het instrument in
enkele lidstaten kunnen worden overwogen.
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worden doordacht. Bijvoorbeeld met het oog op de handhaving van de
verplichtingen zullen de nodige voorzieningen aanwezig moeten zijn of
moeten worden getroffen. In geval van toepassing van een vergunnin-
genmarkt op communautair of internationaal niveau is het van belang dat
de naleving van de verplichtingen van de vergunningenmarkt niet alleen
op nationaal niveau, maar ook op het hoger gelegen niveau effectief kan
worden afgedwongen. Het is voor een (lid-)staat immers aantrekkelijk om
de verplichtingen gebrekkig te handhaven en om daarmee een voordeel
te doen laten toekomen aan de in de staat aanwezige vervuilers. Indien
bijvoorbeeld door een producent een productierecht wordt verplaatst naar
een producent die gevestigd is in een andere lidstaat, dan dient door de
lidstaat van de producent die het recht overdraagt, de door de overdracht
aangescherpte productiebeperking te worden gehandhaafd. Gezien het
economische nadeel dat daarmee gepaard gaat, kan het voor een lidstaat
verleidelijk zijn om, indien de producent zich niet aan de nieuwe productieli-
miet houdt, geen of te lichte handhavingsmaatregelen te nemen. Teneinde
dergelijke situaties te vermijden is een internationale handhaving van de
verplichtingen gewenst.

Het belang van een goede handhaving kan aan de hand van de EEG-
verordening worden gei1lustreerd. In art. 15 van de verordening uit 199137

staat dat in geval van inbreuk op de bepallngen van de verordening door
de lidstaten de passende juridische of administratieve maatregelen moeten
worden genomen. Indien een lidstaat deze bepaling niet nakomt ontstaat
er voor de Commissie een probleem, omdat zij een gebrekkige mogelijkheid
heeft om de communautaire verplichtingen van de lidstaten te handhaven. 38
Door de Europese Commissie kan weliswaar in een dergelijk geval de
procedure ex art. 169 EEG-Verdrag worden gevolgd, hetgeen zou kunnen
leiden tot een veroordeling van de lidstaat door het Europese Hof van
Justitie. Deze procedure is echter langdurig en er is geen sprake van
adequate sanctiemiddelen. Om deze reden kan worden opgemerkt dat een
uitspraak van het Hof waarin een lidstaat ten gevolge van een art. 169-
procedure wordt veroordeeld, niet meer veroorzaakt dan een 'schand-
paaleffect' .39Dit algemene probleem van de handhaving van de communau-

37 Een soortgelijke bepaling was in de verordening van 1988 aanwezig, namelijk in art. 13.
38 Zie over de taak van de Europese Commissie inzake de handhaving van de Europese

milieuwetgeving ook: J.H. Jans, a.w. 1991, p. 98-99. Zie omtrent de toezichtstaak van de
Commissie R. H. Lauwaars en C.W.A. Timmermans, a.w. 1991, p. 47.

39 P. C. Gilhuis, Over het grenzeloze milieuvraagstuk in een Europa zonder grenzen, in: A.A.
Franken, P.C. Gilhuis, J.A.F. Peters (red.), Themis en Europa, Zwolle 1989, p. 276. Uit
een rapport van de Europese Commissie is bijvoorbeeld gebleken dat er bij de lidstaten
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--------------------------------------------------------1
taire verpichtingen van de lidstaten moet ook bij overwegingen terzake van
invoering van een vergunningenmarkt op EEG-niveau in ogenschouw
worden genomen.

Slot
De milieubelastende activiteit die door de hierboven besproken EEG-
verordening wordt gereguleerd, leent zich gezien de afwezigheid van
locatiespecifieke milieu-effecten goed voor toepassing van de vergun-
ningenmarkt. Dit betekent niet, dat er bij de vormgeving van de vergunnin-
genmarkt geen kanttekeningen kunnen worden geplaatst. In ieder geval kan
de handhaafbaarheid worden bekritiseerd. Bovendien is de start van de
vergunningenmarkt mijns inziens niet in overeenstemming met het beginsel
'de vervuiler betaalt'. Er is in beide verordeningen aangesloten bij de
historisch gegroeide productieniveaus van de vervuilers. In art. 8 van de
verordening uit 1988 bijvoorbeeld wordt voor de beperking van de
productie-omvang uitgegaan van het berekende niveau van de productie
uit 1986. Deze wijze van opstarten van de markt zou een benadeling kunnen
impliceren van degenen die reeds milieuvriendelijker hebben gehandeld.
Hiervoor is reeds betoogd dat de vergunningenmarkt niet op deze wijze
zou moeten worden opgestart, tenzij het duidelijk is dat de desbetreffende
benadeling in casu niet voorkomt.

Het is evenwel met het oog op de mogelijkheid van een 'communautaire
vergunningenmarkt' voor andere milieubelastende activiteiten van belang
vast te stellen, dat op EEG-niveau (in navolging van het intemationale
Protocol van Montreal) reeds door middel van secundaire EEG-regelgeving
in de vorm van een verordening een vergunningenmarkt wordt toegepast.
Bij de overweging om dit instrument ook voor andere milieubelastende
activiteiten toe te passen, dienen de in H.m en H.IY geformuleerde
voorwaarden in het oog te worden gehouden.

2.3 Integrale milieuwetgeving

2.3.1 Inleiding

In §D.5.3.1 is reeds aangegeven, dat de Nederlandse milieuwetgeving
vanwege geconstateerde tekortkomingen aan een herregulering onderworpen
wordt. Het omvormen van het sectorale stelsel van wetgeving tot een meer

ernstige tekortkomingen aanwezig zijn bij de omzetting van milieurichtlijnen in nationale
wetgeving. Zie J.H. Jans, a.w. 1991, p. 99-100.
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integrale wetgeving is hierbij een centrale doelstelling. Met een meer
integrale wetgeving wordt beoogd de beoordeling van de effecten van een
milieubelastende activiteit niet versnipperd te laten plaatsvinden. Dit brengt
met zichmee dat de toedeling en de uitoefening van bevoegdheden inzake
regulering gericht dienen te zijn op het realiseren van een integrale
belangenafweging/"

Gezien het Nederlandse streven naar een integrale milieuwetgeving rijst
de vraag of voor toepassing van een vergunningenmarkt nog plaats zal zijn.
In §ill.3 .2.2 is immers reeds gewezen op het feit, dat een integrale beoorde-
ling van de gevolgen van een verplaatsing op de milieukwaliteit niet goed
verenigbaar is met het doel van de vergunningenmarkt om aan de vervuilers
meer flexibiliteit te geven. De vergunningenmarkt lijkt derhalve meer
geschikt voor een sectorale aanpak van de milieuproblematiek. Niettemin
zijn er vanwege onder meer het feit dat het milieu beschouwd moet worden
als een ecologische eenheid, goede gronden om te streven naar een meer
integrale milieuwetgeving."

Wat betreft de inpasbaarheid van de vergunningenmarkt in een integraal
stelsel van milieuwetgeving kan geen lering worden getrokken uit de ervarin-
gen.met de vergunningenmarkt in de VS. De milieuwetgeving van de VS
wordt immers gekenmerkt door een sectorale opbouw (zie §IV.2.5).

In deze paragraaf zal worden aangegeven in hoeverre er plaats is voor
de vergunningenmarkt gezien het Nederlandse streven naar een meer
integrale milieuwetgeving. Daarvoor zal worden weergegeven wat de
beleidsvoornemens zijn met betrekking tot de integrale milieuwetgeving,
en welke beperkingen er zijn op het totstandbrengen van integrale
milieuwetgeving.

2.3.2 Het streven naar integrale milieuwetgeving

Het streven naar een meer integrale milieuwetgeving richt zich vooral op
de totstandkoming van een 'Wet milieubeheer'. De Wet milieubeheer is
de in het NMP-plus aangekondigde nieuwe naam voor de reeds in 1980
in werking getreden (aanbouw- )wet 'Wet algemene bepalingen milieuhygi-
ene' (Wabm). In de bij het NMP-plus behorende Notitie Instrumentarium
zijn de plannen met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de

40 Zie ook het Interim-advies van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten inrake
de uitbouw en de toekomstige structuur van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiene
(CTW 90/1), opgenomen in de BijJage 1 behorende bij het NMP-pJus, p. 43-52, m.n. p.
47.

41 Zie ook §ll.4.3.4.
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aanbouwwet ontvouwd.F Onderwijl waren reeds verschillende wetsvoor-
stellen tot uitbreiding van de wet aanhangig." Het nieuwe van deze
wetsvoorstellen is onder meer dat in het kader van de toekomstige Wet
milieubeheer ook inhoudelijke eisen aan milieubelastende activiteiten kunnen
worden gesteld. Dit zal dan kunnen geschieden vanuit een meer integraal
beoordelingskader. In de Notitie Instrumentarium wordt dan ook gesteld
dat een van de oogmerken van de verdere uitbouw van de Wabm de
integrale bescherming van het milieu za1 zijn." Het streven naar het
integraal beoordelen van de effecten van milieubelastende activiteiten kan
derhalve als een van de fundamenten van het Nederlandse wetgevingsbeleid
terzake van het milieu worden beschouwd.

Inde aangekondigde nieuwe structuur voor de Wet milieubeheer is onder
meer in een apart hoofdstuk voor 'inrichtingen' en in een hoofdstuk voor
'stoffen en produkten' voorzien." De normstelling in deze hoofdstukken
zal mede van belang zijn voor de vraag of er nog ruimte is voor toepassing
van de vergunningenmarkt." De inhoud van het hoofdstuk terzake van
'inrichtingen' is reeds bekend door middel van het VAR-wetsvoorstel.
Bestudering van dit wetsvoorstel kan tot inzicht omtrent de toepassingsmoge-
lijkheid van de vergunningemarkt leiden. Van het gereserveerde hoofdstuk
'stoffen en produkten' is nog maar slechts globaal bekend wat de inhoud
zal zijn." In het VAR-wetsvoorstel bijvoorbeeld wordt hoofdzakelijk
gekozen voor directe regulering, in de vorm van een beperkt integraal
vergunningenstelsel (waarbij de vergunningen niet verplaatsbaar zijn) en
voor algemene regels. De vraag doet zich voor, of bij de opzet van de
voorgestelde integrale milieuwetgeving voldoende rekening is gehouden
met de mogelijke introductie van nieuwe instrumenten." Terzake van
'financiele prikkels' wordt inde Notitie Instrumentarium immers opgemerkt,
dat met deze instrumenten de milieuproblematiek vaak verbrokkeld wordt

42 Nationaal Milieubeleidsplan Plus (NMP-plus), TK 1989-1990, 21 137, nr, 21 en Notitie
Instrumentarium, TK 1989-1990,21 137, nr. 22.

43 Ret wetsvoorstel vergunning en algemene regels, TK 1988-1989, 21087 (verder aangeduid
als: VAR-wetsvoorstel), Wetsvoorstel Milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen TK
1988-1989,21 163, en het wetsvoorstel Afvalstoffen TK 1988-1989, 21 246.

44 Notitie Instrumentarium, p. 27.
45 Notitie Instrumentarium, p. 29-30.
46 Op de 'wijze van normstelling' wordt in §2.4 ingegaan.
47 Zie de Notitie Instrumentarium, p. 29.
48 Gilhuis heeft er bijvoorbeeld op gewezen dat in het leader van het VAR-wetsvoorstel meer

nagedacht zou moeten worden over de totstandkoming van de bedrijfsinteme milieuzorg.
P.C. Gilhuis, Milieuzorg in bedrijven, ook een zorg voor de wetgever?, in: R.A.M. Backx
e.a., Recht doen dear wetgeving; Zwolle 1990, p. 45-58.

352



De toepassing in het Nederlandse milieurecht

aangepakt." Dit past derhalve niet in het genoemde streven naar integrale
wetgeving. Ook bij de vergunningenmarkt, dat in de Notitie gezien wordt
als een combinatie tussen directe regulering en financiele prikkels, doet
zich dit kenmerk voor. In de Notitie Instrumentarium wordt overigens weI
aangegeven dat een keuze voor directe regulering niet hoeft te betekenen
dat het hanteren van onder meer verhandelbare emissierechten in alle
gevallen in het geheel niet meer mogelijk is .soHet is echter nog onduidelijk
hoe dit instrument binnen het streven naar integrale wetgeving en binnen
de opzet van de Wabm zou kunnen worden ingepast. Zowel de Notitie
Instrumentarium als de memorie van toelichting bij het VAR-wetsvoorstel
geven hierover geen inzicht.

2.3.3 Beperkingen op het streven naar integrale milieuwetgeving

Bij het totstandbrengen van integrale milieuwetgeving kunnen de volgende
kanttekeningen worden geplaatst.

In de eerste plaats is het de vraag waar met het oog op een doeltreffende
en doelmatige wetgeving de grenzen van integratie liggen." 'Integratie'
kan niet als toverwoord voor verbetering van milieuwetgeving worden
beschouwd. Met name moet voidoende duidelijk worden hoe ver met het
streven naar integratie kan en moet worden gegaan. Gilhuis heeft er op
gewezen, dat er criteria moeten worden ontwikkeld op basis waarvan kan
worden besloten of bestaande wetten in de Wabm moeten worden geinte-
greerd, en dat er een keuzemoet worden gemaakt terzake van de invalshoek
van de integratie." Indien de aangestipte punten niet worden overdacht,
dan bestaat er volgens hem het gevaar dat door het overhevelen van
onderwerpen uit sectorale wetten naar een algemene wet de geconstateerde
problemen die aanleiding waren voor het streven naar integratie niet worden
opgelost. 53 Dergelijke criteria zijn echter nog niet tot stand gebracht.

Verder zou mogelijk ook sectorale wetgeving nog een goede rol kunnen
vervul1en in het milieubeleid. Drupsteen wijst er bijvoorbeeld op dat met
de sectorale wetgeving veel is bereikt en ook in de toekomst op onderdelen
van het milieubeleid nog veel bereikt kan worden. 54 Hij is voorts van

49 Notitie Instrumentarium, p. 15.
50 Notitie Instrumentarium, p. 16.
51 Zie ook a.n §4.3.4.
52 P.C. Gilhuis, a.w. 1989, p. 8 en 9.
53 P.C. Gilhuis, a.w. 1989, p. 9.
54 111.0. Drupsteen, Relativiteit van integratie, in: Ph. Eijlander e.a. (red.), Milieu als

wetgevingsvraagstuk, 1991, p. 61-67, m.n. p. 63.
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mening, dat meer inzicht moet worden verkregen in de noodzaak tot
integratie bij de aanpak van milieuproblemen, waarbij in het oog moet
worden gehouden dat er praktische grenzen zijn aan de mogelijkheid tot
integratie. Bovendien is niet voor alle milieuproblemen een geintegreerde
aanpak vereist, aldus Drupsteen." Bij onzekerheid moet gekozen worden
voor een sectorale aanpak. Hij acht bijvoorbeeld de geluidhinder een
voorbeeld dat ook redelijk succesvol sectoraal kan worden aangepakt."
Ook in de adviezen van de Commissie voor de toetsing van wetgevings-

projecten wordt erkend dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden tot
integratie. De Toetsingscommissie stelt dat integratie onder meer problema-
tisch is als het bevoegd gezag betreffende de te integreren bevoegdheden
verschilt. Coordinatie van bevoegdheden is volgens de Commissie een
andere oplossingsrichting voor een samenhangende beoordeling van
milieubelangen indien integratie van bevoegdheden op bezwaren stuit. 57

Ben tweede punt dat samenhangt met de vorige kanttekening betreft het
feit dat er tot nu toe slechts sprake is van voorstellen tot een beperkte
integratie. Het Nederlandse beleidsstreven is er niet op gericht, dat alle
onderwerpen die voor het milieuvraagstuk van belang zijn, in de Wabm
(of in de toekomstige Wet milieubeheer) worden geregeld." Het probleem
doet zich voor dat voor sommige onderwerpen verschillende wetgevingska-
ders zinvolle plaatsen van regulering zijn. In de Notitie Instrumentarium
wordt een aantal 'milieurelevante sectorwetten' genoemd waarbij milieubepa-
lingen dee! uitmaken van een geheel van regelingen voor ren beleidssector.
Onder meer de Luchtvaartwet, de Bestrijdingsmiddelenwet en de Meststof-
fenwet worden hier als voorbeeld genoemd. Terzake van deze wetten wordt
in de Notitie Instrumentarium opgemerkt, dat het in het algemeen meeT
nadelen dan voordelen zal hebben om de betreffende milieubepalingen uit
de wetten te lichten met het doel om een integratie van de afweging van
milieubelangen tot stand te brengen. Het totstandbrengen van coordinatie

55 Th.G. Drupsteen, a.w. 1991, p. 63.
56 Th.G. Drupsteen, Twintig jaar milieuwetgeving; tijd voor bezinning, in: M en R

(themanummer: De toekomst van de milieuwetgeving) 1990, p. 194-201, met name p. 199.
57 Zie het advies in BijJage 1 bij het NMP-plus, p. 49.
58 Notitie Instrumentarium, p. 27-28. Zie voor een beschrijving van hetgeen in ieder geval

buiten de integratie van de milieuwetgeving in de Wabm valt, te weten de algemene
beginselen van milieurecht, de natuurbeschermingswetgeving en onderwerpen die in andere
integratiekaders worden gerege1d: P.C. Gilhuis, De integratie van de milieuwetgeving in
de Wabm: een zinvolle ondememing?, in: Ph. Eijlander e.a. (red.), Milieu aJs wetgevings-
vraagstuk, Zwolle 1991, p. 49-60.
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met de milieuwetgeving wordt als een altematief voor integratie in het oog
gehouden."

In de derde plaats is het gezien de invloed van het EEG-recht nog
onduidelijk, in hoeverre het Nederlandse streven naar integrale milieu-
wetgeving zou kunnen worden doorgezet. Op communautair niveau is er
vooral sprake van sectorale milieuregelgeving. Minister Alders van VROM
heeft er reeds op gewezen, dat het Europees wetgevingsbeleid het
Nederlandse streven naar integratie bemoeilijkt." Ook op EEG-niveau
zou naar zijn mening tot een integrale benadering van milieubelastende
activiteiten moeten worden gekomen."

Het is evenwel de vraag, of deze benadering op communautair niveau
kan worden doorgevoerd. De totstandkoming van communautaire milieuwet-
geving moet worden begrepen in de specifieke context van de EEG. 62

De noodzaak tot het bereiken van een compromis binnen de Raad van
Ministers is een aspect daarvan. Hierdoor wordt een voor het milieu
optimale regelgeving bemoeilijkt. Kramer wijst er op dat de totstandkoming
van met name de vroege communautaire milieuregelgeving gekenmerkt
wordt door pragmatisme en een ad hoc benadering. Gaandeweg wordt door
de Commissie een systematischer en consistenter wetgevingsbeleid gevoerd,
maar verschillende voorstellen zijn niet door concrete maatregelen ge-
volgd.f Kramer voorziet nogal wat moeilijkheden om een meer systemati-
sche communautaire milieuregelgeving tot stand te brengen." Gezien deze
kenmerken van de Europese milieuregelgeving ligt een integrale communau-
taire milieuwetgeving nog niet binnen handbereik.
Het voortzetten vanhet Nederlandse streven naar integrale milieuwetgeving
kan, indien er op communautair niveau geen beleidswijziging met betrekking
tot de integratie van regelgeving tot stand komt, voorts worden bemoeilijkt
door het volgende uitgangspunt dat aan het communautaire milieubeleid
ten grondslag ligt:

59 Notitie Instrumentarium, p. 28.
60 Zie voor een relativering van dit standpunt Th.G. Drupsteen, Relativiteit van integratie,

in: Ph. Eijlander, e.a. (red.), Milieu als wetgevingsvraagsruk, Zwolle 1991, p. 66-67.
61 J.G.M. Alders, De uitdagingen van het milieu als wetgevingsvraagstuk, in: Ph. Eijlander

e.a. (red.), Milieu als wetgevingsvraagstuk, Zwolle 1991, p. 15-16.
62 L. Kramer, The European Communities and environmental policy: the system oflegislation,

in: Ph. Eijlander e.a. (red.), Milieu als wetgevingsvraagsruk, Zwolle 1991, p. 79-88, m.n.
79-82.

63 L. Kramer, a.w. 1991, p. 84-88.
64 L. Kramer, a.w. 1991, p. 88. Hij beveelt nader onderzoek naar de opzet van het Europese

milieuwetgevingsbeleid aan.
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'Major aspects of environmental policy in individual countries must
no longer be planned in isolation. The individual national policies should
be coordinated and harmonised as far as possible without hampering
progress at the national level'. 65

Hierbij moet wel aangetekend worden, dat in het EEG- Verdrag in art. 130R
het subsidiariteitsbeginsel is opgenomen. Hoe een en ander zich in de EEG-
regelgeving za1 concretiseren za1 moeten worden afgewacht. Dit hangt vooral
af van de vraag wanneer een onderdeel van milieubeleid beter op het niveau
van de Gemeenschap dan op het niveau van de lidstaten kan worden
verwezenlijkt.

2.3.4 Slot

Het feit dat een integrale afweging van de milieubelangen een fundamenteel
uitgangspunt is van het milieuwetgevingsbeleid, is een beperking op de
inpasbaarheid van de vergunningenmarkt in het Nederlands milieurecht.
Het integreren van bevoegdheden terzake van normstelling zoals dat in het
VAR-wetsvoorstel geschiedt, hoeft evenwel niet te betekenen dat toepassing
van de vergunningenmarkt geheel is uitgesloten. Dit kan aan de hand van
het VAR-wetsvoorstel worden geillustreerd. De Wabm-vergunning kan
volgens het VAR-wetsvoorstel 'in het belang van de bescherming van het
milieu' worden geweigerd. Onder de bescherming van het milieu wordt
onder andere ook begrepen de zorg voor de doelmatige verwijdering van
afvalstoffen. Gezien de mime werkingssfeer van de Wabm-vergunning leent
deze zich niet goed tot verplaatsbaarheid. Oit sluit niet uit, dat een
vergunningenmarkt aanvullend op het vergunningenstelsel kan werken,
bijvoorbeeld uitsluitend gericht op een bepaalde stof. In dit verband kan
een vergelijking worden gemaakt met de vergunningenmarkt voor 'acid
rain', die een aanvulling is op de regulering van de locatiespecifieke effecten
van luchtverontreinigende activiteiten. Deze mogelijkheid van een aanvul-
lende en sectorale werking van de vergunningenmarkt op het (beperkt)
integrale vergunningenstelsel zoals dat in het VAR-wetsvoorstel is geregeld,
moet in het oog worden gehouden.

Gezien de hiervoor vermelde beperkingen op het streven naar een
integrale milieuwetgeving is het bovendien nog maar de vraag, in hoeverre
het mogelijk en wenselijkza1 zijn verdergaande integratie van de milieuwet-
geving plaats te doen laten vinden. Met name de secundaire EEG-
regelgeving is hier een aanzienlijke belemmering. Toepassing van de

65 Zie L. Kramer, a.w. 1991, p. 84.
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vergunningenmarkt in het Nederlands milieurecht is dan ook gezien de
beperkingen die er voor het totstandbrengen van integrale milieuwetgeving
zijn, niet geheel uitgesloten. Voorts is er mogelijk ook nog ruimte voor
de vergunningenmarkt, indien de integrale afweging op het niveau van het
vaststellen van het maximum aan een vorm van milieubelasting in een
bepaald gebied zou kunnnen worden verricht.

2.4 Wijze van normstelling

2.4.1 Inleiding

De wijze waarop in een rechtsstelsel het milieubelastend gedrag van burgers
en bedrijven wordt genormeerd, is van belang voor de vraag of de
vergunningenmarkt een passend instrument kan zijn. Met het oog op de
inspanningen die nodig zouden zijn voor de introductie van de vergun-
ningenmarkt is het nodig om duidelijkheid te verkrijgen omtrent de in
Nederland gebruikelijke wijze van normstelling. Vanwege het feit dat het
VAR-wetsvoorstel, dat betrekking heeft op de regulering van milieubelasten-
de activiteiten door inrichtingen, een belangrijk deel van de wijze van
norms telling in de Nederlandse wetgeving zal bevatten, is het zinvol om
deze regeling op het onderdeel normstelling nader te verkennen. Bovendien
is in §2.3.4 van dit hoofdstuk reeds gesteld dat aan de mogelijkheid van
een aanvullende toepassing van de vergunningenmarkt op het integrale
vergunningenstelsel zoals dat in het VAR-wetsvoorstel wordt geregeld, kan
worden gedacht.
In het VAR-wetsvoorstel wordt voor de bemvloeding van de activiteiten
van inrichtingen hoofdzakelijk van directe reguleringsvormen gebruik
gemaakt" Zowel een vergunningenstelsel als ook algemene regels voor
categorieen van milieubelastende activiteiten komen in het wetsvoorstel
voor. In §2.4.2 zal worden ingegaan op de bepalingen van het VAR-
wetsvoorstel terzake van de technologische criteria die bij de norms telling
door het bevoegd gezag in acht moeten worden genomen.

Niet aIleen de wettelijke bepalingen die terzake van de inhoud van de
gelede normstelling in het VAR-wetsvoorstel staan zijn van belang voor
de toepassingsmogelijkheid van de vergunningenmarkt. Ook de meer
procedurele bepalingen voor de totstandkoming van de gelede norms telling

66 Een uitzondering wordt gevormd door art. 20, waarin het bevoegd gezag de mogelijkheid
wordt gegeven om een inrichting tot een financiele zekerheidsstelling te verplichten.
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zijn in deze relevant. In §2.4.3 zal hierop in het kort worden ingegaan,
waarbij ook de milieu-effectrapportage aan de orde komt.

2.4.2 Technologische criteria

Als criterium voor de aanvaardbaarheid van de vergunningenmarkt is in
§IV.9.2 geformuleerd, dat technologische criteria zoals de in de Amerikaan-
se milieuwetgeving voorkomende RACT - en BACT-norm niet toegepast
zouden moeten worden. Deze criteria zijn niet verenigbaar met de beoogde
werking van de vergunningenmarkt. Toepassing van deze criteria betekent
dat aan bedrijven bij een verdergaande technologische ontwikkeling nieuwe
verplichtingen kunnen worden opgelegd, hetgeen afhankelijk kan worden
gesteld van de kosten. Bij een vergunningenmarkt moet het echter aan
bedrijven worden overgelaten om voor een bepaalde mate van milieubelas-
ting en de prijs die daaraan vanwege de verplichting om over een
vervuilingsrecht te beschikken verbonden is, te kiezen. .

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre dergelijke technologische
maatstaven voor normstelling in de Nederlandse milieuwetgeving, met name
in het VAR-wetsvoorstel, voorkomen. Tevens wordt aangegeven in hoeverre
er gezien de wijze van norms telling een belemmering is gelegen voor de
vergunningenmarkt.

In de sectorale milieuwetgeving v66r inwerkingtreding van het VAR-
wetsvoorstel komen technologische criteria voor de normstelling nauwelijks
voor. Zij worden echter weI gezien als maatstaven voor de uitvoering van
de milieuwetten. In de 'Nota milieuhygienische normen 1976' wordt (in
navolging van de in 1974 verschenen 'Nota instrumenten?") als norm
geformuleerd dat in het algemeen de best uitvoerbare technieken ('best
practicable means') dienen te worden voorgeschreven. In het geval dat op
deze wijze een onvoldoende resultaat wordt bereikt, zouden de best
bestaande technieken ('best technical means'), dan wei een verbod op de
betreffende activiteit moeten worden gehanteerd. De betreffende technologi-
sche criteria worden als volgt omschreven:

'Onder de beste uitvoerbare technieken worden die technieken verstaan
waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zeggen
uit kostenoogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend
bedrijf, de grootste reductie van verontreiniging wordt verkregen. De

67 Zie D. van der Meijden, As low as reasonably achievable, in: Men R, 1991, p. 12-19,
m.n. p. 15.
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beste bestaande technieken zijn technieken waannee, tegen hogere
kosten, een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen
en die tenminste een keer in de praktijk zijn toegepast.'. 68

De toepassing van de 'best practicable means' respectievelijk van de 'best
technical means' wordt door Drupsteen als een van de grondslagen van
het Nederlandse milieubeleid, met name terzake van de uitvoering van de
milieuwetgeving, aangemerkt. fI} De belangrijke rol die in het Nederlands
milieubeleid aan de betreffende technologische criteria wordt toegekend
blijkt ook het het VAR-wetsvoorstel. Hierin komt op diverse plaatsen een
technologisch criterium voor norms telling voor.

Een van de uitgangspunten in het VAR-wetsvoorstel terzake van de
regulering van inrichtingen is, dat het bevoegd gezag steeds dient na te
gaan hoe de nadelige gevolgen van een inrichting voor het milieu kunnen
worden voorkomen, dan wel voor zover dat niet blijkt te kunnen, zoveel
als redelijkerwijs mogelijk is kunnen worden beperkt. Deze grondgedachte
komt tot uitdrukking in diverse bepalingen, waaronder art. 13 waarin het
toetsingskader voor de vergunningverlening wordt geregeld. Ingevolge art.
13, eerste lid sub f, dient het bevoegd gezag immers bij de beslissing op
de aanvraag van een vergunning in ieder geval te betrekken 'de mogelijkhe-
den tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het
milieu die de inrichting kan veroorzaken te voorkomen, dan wel zoveel
mogelijk te beperken, voorzover zij niet kunnen worden voorkomen.' .

De technologische criteria voor normstelling krijgen daarnaast een
wettelijke basis in de artikelen die betrekking hebben op de bevoegdheid
om voorschriften of beperkingen aan een vergunning te verlenen en de
bevoegdheid om deze voorschriften of beperking en regelmatig te herzien.
Dit betreft de artikelen 16 en 26a.70 Art. 16 derde lid luidt:

'Aan een vergunning worden de voorschriften verbonden, die nodig
zijn ter bescherming van het milieu. Voor zover door het verbinden
van voorschriften aan de vergunning de nadelige gevolgen die de
inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden
voorkomen, worden daaraan de voorschriften verbonden, die de grootst
mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelij-
kerwijs niet kan worden gevergd.'.

68 TK 1976-1977,14318, DrS. 1-2, p. 7.
69 Zie: W. Brussaard, Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis en N.S.J. Koeman (red.), Milieurecht,

Zwolle 1991 p. 2O-2l.
70 Zie de Nota van wijziging van 24-7-1990, TK 1988-1989, 21087 nr. 7.
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In art. 26a wordt de bevoegdheid voor het bestuur geregeId om de
normstelling te actualiseren. Dit dient mede aan de hand van de technische
ontwikkeling te geschieden. Art. 26a luidt als voIgt:

'I. Het bevoegd gezag beziet regelmatig of de beperkingen waaronder
een vergunning is verleend, en de voorschriften die aan een vergunning
zijn verbonden, nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het
gebied van de technische mogelijkheden tot beschermiog van het milieu
en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.
2. Het bevoegd gezag wijzigt de beperkingen waaronder de vergunning
is verleend en de voorschriften die aan een vergunning zijn verbonden,
vult deze aan of trekt ze in, dan weI brengt alsnog beperkingen aan,
of verbindt alsnog voorschriften aan de vergunning, voorzover blijkt
dat de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt,
gezien de ontwikkeling van de technische mogelijkheden tot bescherming
van het milieu verder kunnen, of gezien de ontwikkeling van de kwaliteit
van het milieu, verder moeten worden beperkt.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in het belang van de
bescherming van het milieu regels worden gesteld met betrekking tot
de wijze waarop het eerste lid wordt toegepast met betrekking tot daarbij
aangewezen categorieen van inrichtingen. Bij de maatregeI kan worden
bepaald dat daarbij gestelde regels slechts gelden in daarbij aangegeven
categorieen van gevallen.
(...).'.

Volgens de toelichting op de betreffende artikelen zou het bevoegd gezag
bij de vergunningverlening in het algemeen van de best beschikbare of best
bestaande technieken uit moeten gaan." Het gaat daarbij om de beste
milieuvoorzieningen die redelijkerwijs kunnen worden geeist, Hetgeen onder
redelijkerwijs moet worden verstaan is volgens de toelichting in zijn
algemeenheid moeilijk aan te geven. In ieder geval speelt in deze het kosten-
aspect een rol. Het gaat er dan om of de kosten overmatig hoog worden
geacht voor het soort van bedrijven of de bedrijfstak, waartoe het betrokken
bedrijf behoort. Naast de kosten kunnen ook andere omstandigheden een
rol spelen bij de beoordeling of de best bestaande technieken redelijkerwijs
kunnen worden opgelegd, zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid van
voldoende gekwalificeerd personeel. 72 In het geval dat de best bestaande

71 Zie bet VAR-wetsvoorstel, TK 1990-1991, 21 087, Dr. 13, p. 33-35, en 46-47 (Zie ook
eerder Dr. 6, p. 85.). Art. 16 derde lid is overigens van overeenkomstige toepassing verldaard
op de op grond van bet VAR-boofdstuk artt. 38 en 39a uit te vaardigen algemene regels,

72 VAR-wetsvoorstel, TK 1990-1991, 21 087, nr. 13, p. 34.
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of beschikbare technieken redelijkerwijs niet kunnen worden voorge-
schreven, dient op zijn minst de best toepasbare of uitvoerbare techniek
te worden voorgeschreven. De regering typeert dit criterium voor
normstelling als het Alara-beginsel. Alara is een acroniem voor •As low
as reaonably achievable"." Volgens de toelichting handelen de meeste
(tot milieu-vergunningverlening) bevoegde instanties reeds volgens dit
criterium.

Zowel art. 16, derde lid, als art. 26a vormen gezien het feit dat zij een
technologisch criterium voor norms telling bevatten een belemmering voor
een mogelijke aanvullende toepassing van de vergunningenmarkt op het
integrale vergunningenstelsel. Dit leidt tot de stelling dat indien er een
vergunningenmarkt aanvullend op het integrale VAR-vergunningenstelsel
zou worden geintroduceerd, de bepalingen die aan het tot vergunning
verlenend bevoegd gezag de plicht opleggen om technologische criteria
voor normstelling in acht te nemen, buiten beschouwing moeten worden
gelaten voor wat betreft de milieubelastende activiteit die door de
vergunningenmarkt sectoraal zal worden aangpakt. Het is echter de vraag
of de Nederlandse wetgever rechtens juist zou handelen indien bij de
wettelijke regeling van een aanvullende toepassing van de vergunningen-
markt van de technologische criteria voor normstelling zou worden afgezien.
Art. 16, derde lid, en art. 26a strekken imrners tot uitvoering van een EEG-
richtlijn die betrekking heeft op het tegengaan van luchtverontreiniging.I'
De richtlijn draagt aan de lidstaten op een vergunningenstelsel te hanteren
voor de in een bijlage bij de richtlijn vermelde categorieen van inrichtingen
die luchtverontreiniging veroorzaken. Bij de vergunningverlening dienen
de lidstaten een technologisch criterium te hanteren. In art. 4, aanhef onder
1 van de richtlijn staat bijvoorbeeld dat het bevoegd gezag een vergunning
slechts onder bepaalde omstandigheden kan verlenen, waaronder het feit
dat:

73 Zie hierover: Dick van der Meijden, a.w. 1991, p. 12-19. Van der Meijden stelt dat het
begrip 'best bestaande technieken' niet meer zou moeten worden gehanteerd. In plaats daarvan
zou gesproken moeten worden van het alara-beginsel. De CRMH is er niet van overtuigd
dat in art. 16 derde lid een uitwerking is gegeven san het alara-beginsel. De Raad vraagt
zich dan ook af, of er door art. 16 derde lid een doorkruising za1 ontstaan van de reeds in
de vergunningverJening gehanteerde praktijk van de 'best bestaande technieken'. CRMH,
Wetsvoorstel Yergunningen en algemene regels, 's-Gravenhage 1991, p. 17-18.

74 Zie TK.I988-1989, 21087, Dr. 7, p. 20. Het betreft de richtlijn van de Raad van 28 juni
1984 betreffende de bestrijding van door industriele inrichtingen veroorzaakte luchtverontreini-
ging (84/360IEEG), Pb., Nr. L. 188/20 van 16-7-1984.
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'aIle passende maatregelen ter voorkoming van luchtverontreiniging
zijn genomen, met inbegrip van het gebruik van de beste beschikbare
techniek, op voorwaarde dat dergelijke preventieve maatregelen geen
overmatig hoge kosten meebrengen.'.

In de artikelen 12 en 13 van de betreffende richtlijn staan soortgelijke
bepalingen. Er wordt derhalve aan de lidstaten de verplichting opgelegd
om een technologisch criterium bij vergunningverlening voor de betreffende
door de richtlijn bestreken activiteiten te hanteren. Voorzover de vergunnin-
genmarkt betrekking zou hebben op een onderwerp dat door de richtlijn
wordt gereguleerd, mogen derhalve de technologische criteria voor
normstelling niet buiten toepassing worden gelaten.

Slot
Uit het voorgaande blijkt dat een aanvullende toepassing van de vergunnin-
genmarkt op het vergunningenstelsel in het VAR-wetsvoorstel onverenigbaar
is met de technologische criteria voor normstelling die voor de vergun-
ningverlening zullen gaan gelden. Een wijziging van het wetsvoorstel (of
de toekomstige wet), in de zin van het buiten toepassing laten van de
technologische criteria voorzover het activiteiten betreft die onder de
werking van een aanvullende vergunningenmarkt vaIlen, stuit op europees-
rechtelijke bezwaren indien het luchtverontreinigende inrichtingen betreft
die onder de reikwijdte van de EEG-richtlijn 84/360 vaIlen. De inpasbaar-
heid van de vergunningenmarkt in het Nederlands milieurecht lijkt dus
beperkt.

Men zou bier kunnen tegenwerpen dat niet iedere milieubelastende
activiteit onder de werkingssfeer van de betreffende EEG-richtlijn dan wel
van het in het VAR-wetsvoorstel geregelde vergunningenstelsel voor
inrichtingen zal gaan behoren. Hierbij moet evenwel in het oog worden
gehouden, dat de artt. 16 en 26a ook van toepassing zijn op andere
vergunningenstelsels, bijvoorbeeld dat in het kader van de Wet verontreini-
ging oppervlaktewateren. De toepassing van technologische criteria bij de
normering van milieubelastende activiteiten moet nu eenmaal worden gezien
als een grondslag van het Nederlands milieubeleid. Door de CRMH is zelfs
aanbevolen, dat het alara-beginsel van toepassing zou moeten worden
verklaard op aile milieurelevante wetten." Het valt derhalve te betwijfelen
of er bereidheid bestaat om voor toepassing van de vergunningenmarkt van

75 CRMH, Q.W. 1991, p. 17-18. Zievooreen reactievan deregering TK 1990-1991, 21 087,
nr. 13, p. 35. Ret alara-beginsel zal ook gaan gelden voor de vergunningenstelsels van de
Mijnwet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Kemenergiewet.
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de technologische nonnen af te zien. Het feit dat er bij de vergunningen-
markt een bepaalde keuzevrijheid bestaat voor de gereguleerde, is van een
geheel andere aard dan de idee die ten grondslag ligt aan de toepassing
van de technologische criteria, namelijk dat iedere milieubelasting moet
worden verboden indien dat technisch en redelijkerwijs gezien mogelijk
is.

2.4.3 Procedurele bepalingen voor de totstandkoming van (milieu-)be-
schikkingen

In H.m is aandacht besteed aan de normering van de verplaatsing van een
vervuilingsrecht. Het uitgangspunt is dat deze enerzijds met het oog op
de flexibiliteit voor de vervuilers zo eenvoudig mogelijk moet zijn, maar
dat anderzijds de positie van het milieu en de derde-belanghebbenden moet
worden gewaarborgd. Dit uitgangspunt zal in de wettelijke regeling voor
de toelaatbaarheid van een verplaatsing tot uitdrukking moeten komen.

Op het punt van de procedure voor de totstandkoming van een
overheidsbesluit terzake van de toelaatbaarheid van een milieubelastende
activiteit kent de Nederlandse milieuwetgeving een uitgebreide regeling.
Met het oog op een gestroomlijnd 'milieuprocesrecht' staan in de Wabm
regels voor de totstandkoming van overheidsbesluiten betreffende milieube-
lastende activiteiten. Er zijn bijvoorbeeld procedureregels voor de
totstandkoming van beschikkingen op aanvraag. Deze procedureregels zijn
van toepassing op vele beschikkingen op grond van diverse milieuwetten,
zoals de Hinderwet, en andere sectorale milieuwetten." Verder zijn er
onder meer procedureregels voor het wijzigen en intrekken van beschikkin-
gen, de rol van milieu-effectrapportage bij de totstandkoming van bepaalde
overheidsbesluiten, en het instellen van beroep tegen overheidsbesluiten.

In het VAR-wetsvoorstel wordt voorzien in een nieuwe procedure voor
beschikkingen die onder de werkingssfeer van de Wabm vallen."? Daarmee
vervallen de bestaande hoofdstukken van de Wabm inzake de totstandkoming
van bescbikkingen op aanvraag en de wijziging en intrekking van beschikkin-
gen. Voorts bevat het wetsvoorstel voor een Algemene wet bestuursrecht
(Awb) in de hoofdstukken 3 en 4 regels voor de totstandkoming van
overheidsbesluiten, waaronder ook de procedure die daarvoor gevolgd zou
moeten worden." Er komt in Afdeling 3.4A van het wetsvoorstel Awb

76 Zie art. 6 Wabm.
77 Zie voor de werkingssfeer art. 40 van bet VAR-wetsvoorstel.
78 TK 1988-1989, 21221.
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een aparte paragraaf voor de voorbereiding van vergunningen en andere
besluiten waarbij de belangen van derden in sterke mate betrokken kunnen
zijn. Deze afdeling in het Awb-wetsvoorstel dient ter vervanging van de
Wabm-regeling voor de totstandkoming van milieubesluiten (en derhalve
ook van de betreffende regeling in het VAR-wetsvoorstel). De procedure
van afdeling 3.4A Awb zal van toepassing worden verklaard op de wetten
waarop de Wabm-procedure van toepassing is. De nieuwe afdeling 3.4A
zal voorts inhoudelijk aansluiten op de procedure voor de totstandkoming
van milieubeschikingen die in het VAR-wetsvoorstel is opgenomen.?"
Bovendien zijn ook relevant de bepalingen over bezwaar en beroep in de
hoofdstukken 6 en 7 van de Awb.

De bovenstaande beschreven wettelijke maatregelen betreffende de
procedure voor de totstandkoming van milieubesluiten zijn voor de
vergunningenmarkt met name relevant indien er voor de verplaatsing van
een vervuilingsrecht van een overheidsorgaan toestemming moet worden
verkregen. Uit H.m en H.IV is gebleken dat niet voor aIle vormen van
milieubelasting een dergelijke toestemming van de overheid ten aanzien
van elke verplaatsing noodzakelijk is.80 In het geval dat er wel een
toestemming noodzakelijk wordt geacht uit oogpunt van de bescherming
van het milieu en de derde-belanghebbenden, moet worden nagegaan of
de geharmoniseerde procedure voor de totstandkoming van milieubesluiten
geschikt is gezien het hierboven geformuleerde uitgangspunt. Indien dit
niet het geval zou zijn, dan is een afwijking van de procedure aIleen
gerechtvaardigd indien dit noodzakelijk is voor de uitvoerbaarheid en
werking van de vergunningenmarkt. Ben afwijking van de procedure mag
echter geen atbreuk doen aan de kwaliteit van de overheidsbeslissing met
het oog op de bescherming van het milieu en de waarborgen voor de direct-
en derde-belanghebbenden,

Milieu-effectrapportage
In het kader van de procedurele bepalingen voor de totstandkoming van
milieubesluiten neemt de rnilieu-effectrapportage (m.e.r.) een belangrijke
plaats in. De m.e.r.-plicht houdt in dat voordat van overheidswege een
besluit wordt genomen over de toelaatbaarheid van een aangewezen
activiteit, een rapport (Milieu-effect Rapport, afgekort: MER) dient te
worden vervaardigd, waarin de milieu-effecten van de betreffende handeling

79 Zie het Awb-wetsvoorstel, TK 1990-1991, 21 221, Dr. 7 (p. 3) en Dr. 8 (p. 7-8), en het
VAR-wetsvoorstel TK 1990-1991, 21 087, Dr. 13, p. 21.

80 Zie in dit verband bet 'lead trading', en het 'acid rain allowance trading'.
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moeten zijn geanalyseerd. Terzake van de milieu-effectrapportage is op
communautair niveau in 1985 een richtlijn uitgevaardigd." In de Wabm
is sinds 1986 de milieu-effectrapportage geregeld."
Met de milieu-effectrapportage wordt beoogd het milieubelang een

volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Door middel van een
op te stellen MER dient er voldoende inzicht te ontstaan in de gevolgen
op het milieu van een voorgenomen activiteit. 83
Het is duidelijk dat indien een dergelijke m.e.r.-plicht van toepasssing

zou zijn op de verplaatsing van een vervuilingsrecht (bijvoorbeeld indien
de uitbreiding van een electriciteitsbedrijf zou worden overwogen), dit een
belangrijke beperking op de flexibiliteit van de vergunningenmarkt vormt.
Indien er sprake zou zijn van een samenloop van de vergunningenmarkt
met de m.e.r. -plicht, dan moet worden overwogen ofhet bij instandhouding
van de m.e.r-plicht zinvol is de vergunningenmarkt in te voeren. De m.e. r.-
plicht wordt ingevolge art. 41b Wabm vooralsnog alleen verplicht gesteld
voor activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen
hebben. Bij uitbreiding van de m.e.r.-plicht naar andere milieubelastende
activiteiten kan het probleem van de samenloop zich sneller voordoen.
Zou de inzet van de vergunningenmarkt overwogen worden voor de

regulering van niet-locatiespecifieke effecten, dan is er wellicht geen
zwaarwegend belang om bij elke verplaatsing van een vervuilingsrecht een
milieu-effectbeoordeling te verrichten. Bij dergelijke milieubelastende
activiteiten gaat het immers om het totaal aan milieubelasting in een bepaald
gebied en niet om de milieubelasting in de directe nabijheid van een bron.
Mogelijk zou er dan wel een milieu-effectrapportage kunnen plaatsvinden
bij het besluit tot vaststelling van de hoeveelheid milieubelasting in een
bepaald gebied.

2.5 Conclusie

In de voorgaande paragrafen 2.2 tot en met 2.4 is aan de hand van enkele
kenmerken van het Nederlands milieurecht een beeld geschetst van
mogelijkheden en knelpunten voor de inpassing van de vergunningenmarkt.
Geconc1udeerd moet worden dat een toepassing van de vergunningenmarkt

81 Richtlijn van deRaad van 27j uni 1985, 85/337IEEG, betreffendede milieu-effectbeoordeling
van bepaalde openbare en particuliere objecten.

82 Zie hoofdstuk 4a van de Wabm, dat is ingebracht bij Wet van 23 april 1986, Stb. 211.
83 Zie uitvoeriger over de mer-plicht W. Brussaard e.a. (red.), Milieurecht, Zwolle 1989, p.

78-96.
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in het Nederlands milieurecht op belemmeringen kan stuiten. Deze luiden
samengevat als volgt.

In de eerste plaats moet steeds worden nagegaan in hoeverre voor de
toepassing van de vergunningenmarkt belemmeringen voortvloeien uit
hetEEG-recht. De mogelijkheid tot toepassing van een vergunningen-
markt door een lidstaat lijkt niet uitgesloten, maar za1 van geval tot geval
moeten worden onderzocht. In §2.2.2 zijn kort enkele grenzen
aangegeven die daarbij in acht moeten worden genomen. Met name
de toe name van de secundaire EEG-(milieu)regelgeving leidt ertoe, dat
de beleidsvrijheid van de lidstaten om vorm te geven aan een nationaal
milieubeleid (waaronder de instelling van een vergunningenmarkt),
steeds meer wordt beperkt. Dit doet de vraag ontstaan, of door rniddel
van de secundaire EEG-regelgeving een vergunningenmarkt op
communautair niveau kan worden ingesteld. Ook deze mogelijkheid
lijkt niet uitgesloten. Een aanwijzing hiervoor is gelegen in de reeds
ingestelde vergunningenmarkt ter implementatie van het Protocol van
Montreal.
De vergunningenmarkt is een instrument dat beter in een sectoraal dan
in een integraal milieubeleid past. Het streven naar integrale milieuwet-
geving zou dus de toepassingsmogelijkheid van de vergunningenmarkt
kunnen beperken. Toch lijkt het Nederlandse streven naar integrale
milieuwetgeving, waar op zich veel voor valt te zeggen, de toepassing
van de vergunningenmarkt niet geheel onmogelijk te maken. Tot op
heden is (mede door de invloed van de sectorale communautaire
secundaire milieuregelgeving) immers sprake van voorstellen tot een
beperkte integratie, en is sprake van een groeiend besef dat het wellicht
niet zinvol is om integratie volledig door te voeren. Er lijkt dus ruimte
te (moeten) blijven bestaan voor sectorale reguleringsvormen. Geconclu-
deerd kan worden dat het streven naar integratie van de rnilieuwetgeving
vooralsnog de toepassing van de vergunningenmarkt op zich wel bemoei-
lijkt, maar niet geheel uitsluit.
Terzake van de technologische criteria voor normstelling, zoals die
bijvoorbeeld in het VAR-wetsvoorstel voorkomen, moet worden
opgemerkt dat deze niet verenigbaar zijn met toepassing van de
vergunningenmarkt. Bij toepassing van de vergunningenrnarkt zou van
deze criteria moeten worden afgezien, maar dit kan in bepaalde gevallen
op Europeesrechtelijke grenzen stuiten. Bovendien moet de toepassing
van de technologische criteria gezien worden als een grondslag van het
Nederlands rnilieubeleid, hetgeen door het VAR-wetsvoorstel wordt
bevestigd. De vergunningenmarkt is een geheel andere wijze van
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norms telling dan de klassieke 'command and control' waarbij van
technologische criteria gebruik wordt gemaakt. Een groot verschil is
dat er bij de vergunningenmarkt meer beslissingsvrijheid inzake de mate
van milieubelasting aan de gereguleerden wordt overgelaten. Het is de
vraag of de wetgever bereid is om tot een dergelijke alternatieve regule-
ringsvorm over te gaan.
De harmonisatie van deprocedurele bepalingen voor de totstandkoming
van overheidsbesluiten in de Wabm (en het VAR-wetsvoorstel) en van
die in het wetsvoorstel voor een Algemene wet bestuursrecht, doet de
vraag rijzen of deze procedure weI geschikt is voor een vergunningen-
markt. Deze vraag doet zich alleen voor indien voor de toe1aatbaarheid
van een verplaatsing toestemming bij de overheid moet worden
gevraagd. Afwijking van de geharrnoniseerde procedure voor de
totstandkoming van milieubesluiten zou alleen plaats moeten vinden
indien dat noodzake1ijk is uit oogpunt van de werking van de vergunnin-
genmarkt. Daarbij geldt als voorwaarde dat de waarborgen die met de
geharmoniseerde procedure worden beoogd, niet op een minder goede
wijze mogen worden behartigd. Voorts kan ook de in de Wabm
geregelde milieu-effectrapportage moge1ijkeen belemmering betekenen
voor de vergunningenmarkt.

Uit het voorgaande kan worden afgeleid, dat er grenzen aan de toepas-
singsmogelijkheid van de vergunningenmarkt in het Nederlands milieurecht
zijn. Dit betekent echter niet dat de inzet van de vergunningenmarkt
voortaan geen deel meer moet uitmaken van de discussie over het
Nederlandse beleidsinstrumentarium. Daar waar de genoemde knelpunten
zich niet of slechts in geringe mate voordoen, kan in ieder geval ook aan
de vergunningenmarkt worden gedacht. Het is bovendien op zich denkbaar
dat de geconstateerde belemmeringen in bepaalde gevallen kunnen worden
weggenomen, zodat voor de vergunningenmarkt meer ruimte ontstaat.
Daarbij geldt, dat het heroverwegen van uitgangspunten van het Nederlands
milieurechtelijk stelse1 niet los kan worden gezien van de invloed van het
EEG-recht. Bijvoorbeeld het toepassen van technologische criteria moet
bij de overweging tot toepassing van de vergunningenmarkt zowe1 op
nationaal als mogelijk ook op EEG-niveau nog eens worden bezien.
Toepassing van dergelijke technologische criteria wordt in bepaalde gevallen
immers ook door secundaire EEG-milieuregelgeving voorgeschreven.

Een communautaire vergunningenmarkt leidt automatisch tot een
introductie van het instrument in onze rechtsorde. Zo is er op EEG-niveau
reeds een vergunningenmarkt toegepast voor de regulering van stoffen die
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de ozonlaag aantasten. Bovendien wordt een communautaire aanpak van
de C02-uitstoot door middel van een vergunningenmarkt aanbevolen. Ben
dergelijk voorstel verdient overweging. In het oog moet worden gehouden,
dat een communautaire vergunningenmarkt Nederlandse ontwikkelingen
zoals het streven naar integrale milieuwetgeving en het gebruik van
technologische criteria voor normstelling, kan doorkruisen.

3 Nederlandsevoorstellentot toepassingvan de vergunningen-
markt

3.1 Inleiding

Op dit moment is er in het Nederlands milieurecht nog geen vergunnin-
genmarkt ingesteld." Niettemin zijn er wel voorstellen gedaan tot
toepassing van dit instrument.

In de eerste plaats is er in het kader van het meststoffenbeleid het
voomemen om mestproductierechten verplaatsbaar te stellen. Dit voomemen
is neergelegd in een in 1989 ingediend wetsvoorstel 'Wet verplaatsing
mestproduktie' . Het mestbeleid wordt echter gekenmerkt door een voortdu-
rende verandering van beleidsvoomemens. In de Notitie mestbeleid tweede
fase, en in de memorie van toelichting op de begroting voor 1992 van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zijn wijzigingen op
het wetsvoorstel aangekondigd. ss

In de tweede plaats is er reeds in 1988 een advies uitgebracht aan de
regering over de instelling van een 'anti-verzuringsfonds', in het kader
waarvan ook de verplaatsbaarheid van vervuilingsrechten werd aanbevolen.
In het anti-verzuringsbeleid is inmiddels voor andere maatregelen gekozen.
Toch blijft dit voorstel van belang omdat in het rapport wordt gesteld dat
het anti-verzuringsfonds veralgemeniseerbaar is.

Beide voorstellen worden hierna aan de orde gesteld. Er zal worden
nagegaan in hoeverre de voorstellen aanvaardbaar zijn gezien de in de vorige
hoofdstukken illen IV geformuleerde criteria. In §3.2 komt de vergunnin-
genmarkt voor mestproductierechten aan de orde. Het uitgangspunt voor
de behandeling van de voorgestelde vergunningenmarkt is het in 1989

84 Behoudens de vergunningenmarkt op EEG-niveau, zie §2.2.3.
85 Op 8 november 1991 is de ministerraad akkoord gegaan met een aangepast wetsvoorstel

voor de verplaatsing van mestproduktierechten. Stcrt. nr. 219. 11-11-1991. Op 26 november
1991 is een nota van wijziging bij de Tweede Kamer ingediend, waarin de aangekondigde
wizigingen staan (TIC 1991-1992, 21 114, nr. 5). Gezien de datum van afsluiting van dit
onderzoek is aan dit wetsvoorstel geen aandacht meer besteed.

368



De toepassing in het Nederlandse milieurecht

ingediende wetsvoorstel 'Wet verplaatsing mestproduktie' en de Notitie
mestbeleid tweede fase. In §3.2.5 zal in het kort worden ingegaan op de
nieuwe beleidsvoornemens die in de landbouwbegroting voor 1992 zijn
aangekondigd. In §3.3 ten slotte wordt het anti-verzuringsfonds behandeld.

3.2 De verplaatsing van mestproductierechten'"

3.2.1 Inleiding

De intensieve veehouderij in Nederland levert naasteconomische voordelen
ook ecologische nadelen op. Er wordt meer mest geproduceerd dan dat
de bodem (plaatselijk) kan verdragen. Bovendien draagt de ammoniak-
uitstoot bij aan de verzuring van het milieu." In het mestbeleid is het
streven er op gericht om in het jaar 2000 een zogenaamde evenwichtsbemes-
ting te hebben bereikt, dat wil zeggen dat er niet meer mest op de bodem
mag worden gebracht dan er door de gewassen aan kan worden onttrokken.

De overheid beeft maatregelen genom en om de mestoverschotten niet
verder te laten toenemen. Aan veehouders zijn beperkingen opgelegd terzake
van de hoeveelheid mest die op hun bedrijf mag worden geproduceerd.
Op grond van deze maatregelen mag er aIleen mest worden geproduceerd
als veehouders over voldoende mestproductierechten beschikken. Deze
mestproductierechten mogen volgens de huidige regelgeving slechts in een
zeer beperkt aantal omschreven situaties worden verplaatst. ,

Door Nentjes is in 1988 reeds voorgesteld de verplaatsbaarheid van
mestproductiequota in te stellen. 88 De reeds aanwezige mestproductierech-
ten zouden volgens hem verhandelbaar kunnen worden gemaakt. Hij
verwacht een grotere beleidseffectiviteit dan in de situatie dat de quota niet
verhandelbaar zijn, omdat er bij verhandelbaarheid een financiele premie
staat op het verminderen van de mestproductie. Naast de beleidseffectiviteit
zou volgens Nentjes een groot voordeel zijn ge1egen in de efficientie. Hij
gaat er daarbij vanuit dat de markt goed zal werken. Door hem wordt echter

86 Deze paragraaf is een bewerking van mijn publicatie: Marktconform milieubeleid: aspecten
van institutionalisering van een vergunningenmarkt, in: H.A.M. Backx e.a., Recht doen
door wetgeving, Zwolle 1990, p. 59-73.

87 Zie voor een beschrijving van het probleem van de dierlijke mest en van het beleid dat
dienaangaande wordt gevoerd onder meer: P.V.I.M. Wolff, Mestbeleid, effecten en
perspectief in: Men R 1990, p. 354-365.

88 A. Nentjes, De economie van het mestoverschot, in: Tijdschrift voor milieukunde, 1988
p. 159-163.
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niet ingegaan op de beperkingen die vanwege de bescherming van het milieu
zouden moeten worden gesteld aan de verhandelbaarheid.

In 1989 is een wetsvoorstel regelende de verplaatsing van mestproductie-
rechten bij de Tweede Kamer ingediend. 89De essentie van het wetsvoorstel
is dat mestproductierechten die op basis van de reeds bestaande regulering
zijn toegekend, onder bepaalde in de wet genoemde voorwaarden mogen
worden verplaatst naar een ander bedrijf of naar een andere locatie. De
verruiming van de verplaatsingsmogelijkheden van de mestproductie is
volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel noodzakelijk
vanwege economische motieven.?" De grote starheid van de bestaande
regulering zou een verzwakking van de economische structuur van de
intensieve veehouderij tot gevolg hebben." Met name om deze reden zou
een verruiming van de rechtens toelaatbare gedragsaltematieven met
betrekking tot de mestproductie gewenst zijn.

De 'Wet verplaatsing mestproduktie' dient ter vervanging van het 'Verplaat-
singsbesluit Meststoffenwet' .92 Deze amvb op grond van art. 15 Meststof-
fenwet (Mw) staat de verplaatsing van mestproductierechten slechts in zeer
beperkte mate toe. In de Tweede Kamer bestonden twijfels over de wense-
lijkheid van de verruiming van de mogelijkheden tot verplaatsing van de
mestproductie zoals dat in een nieuwe amvb, het zogenaamde 'Verplaat-
singsbesluit II', werd voorgesteld. Leden van de Staten-Generaal hebben
gebruik gemaakt van art. 23 Mw en om een regeling bij wet verzocht.
Daaropvolgend is op 27 april 1989 het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer
ingediend, maar op grond van ecologische motieven heeft de regering het
wetsvoorstellater heroverwogen. In de Notitie mestbeleid tweede fase, die
in 1990 is verschenen, staat dat de nieuwe verplaatsingsregeling niet zal
mogen leiden tot een verslechtering van de huidige situatie." De vrijere
overdraagbaarheid van mestproductierechten zal niet mogen leiden tot een
landelijke stijging van de mestproductie. Met name in de zogenaamde
mestoverschotgebieden (concentratiegebieden) moet een toename van de
mestproductie worden voorkomen. In de Notitie zijn verscherpingen
aangekondigd die in de verplaatsingswet zouden moeten worden opgenomen.

89 Wet verplaatsing mestproduktie, TK 1988-1989, 21 114.
90 Zie de memorie van toelichting, §2.
91 Vergelijk de Notitie mestbeleid tweede fase, TK 1989-1990, 21502, p. 1.
92 Besluit van 25 maart 1987, Sth. 171, gewijzigd op 24 februari 1989, sn, 50.
93 TK 1989-1990, 21502, nr. 3 (§4.3). Verzonden op 27-6-1990 naar de Tweede Kamer.
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De Tweede Kamer heeft reeds met deze voornemens ingestemd.?' In het
voorjaar van 1991 heeft de Ministerraad overeenstemrning bereikt over
de inhoud van de aanscherping van het eerder ingediende wetsvoorstel 'Wet
verplaatsing mestproduktie' .95 Vervolgens is een nota van wijziging op
het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gezonden. Voorts wordt
inhet najaar van 1991 tot een verdergaande beperking van de verplaatsings-
mogelijkheden van mestproductierechten besloten."

Achtereenvolgens komt hierna aan de orde: de inhoud van het wetsvoorstel
en de aangekondigde aanscherpingen in de Notitie mestbeleid tweede fase
(§3.2.2) en een beschouwing daarvan (§3.2.3). In §3.2.4 vindt een afronding
plaats. Recent aangekondigde wijzigingen van het wetsvoorstel komen tot
slot in §3.2.5 aan de orde.

3.2.2 De voorgestelde regeling

Alvorens op het wetsvoorstel en op de Notitie in te gaan, zal de huidige
situatie worden geschetst.

Huidige situatie
Aanvankelijk zijn door de Interimwet varkens- en pluimveehouderijen"
regels gesteld die de productie van dierlijke meststoffen afkomstig van
varkens en pluimvee beoogden te beperken. De Interimwet regelde
behoudens een aantal uiuonderingen een verbod op de vestiging van
varkens- en pluimveehouderijen, een verbod op uitbreiding van dergelijke
bestaande bedrijven in concentratiegebieden en stond de uitbreiding in niet-
concentratiegebieden slechts in beperkte mate toe. De beperking van de
mestproductie is nu geregeld in de Meststoffenwet," maar wel met een
ruimere werkingssfeer, gezien het feit dat de meststoffenregelgeving nu
ook betrekking heeft op rundvee en kalkoenen." In de Meststoffenwet
wordt voor wat betreft de regels met betrekking tot de beperkingen van

94 A.G. Walsweer, Landbouw en milieu, in: Agrarisch Recht, 1990 nr. 12, p. 620-628, m.n,
p.624.

95 Zie Stcrt. 82, 29 april 1991, p. 2.
96 Zie de begroting van het Ministerie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, TK 1991-1992,

22300, hoofdstuk XIV, nr. 2, p. 7-8.
97 Wet van 10 januari 1985, Stb. 1. De Interimwet is inwerkinggetreden op 23 januari 1985.
98 Wet van 27 november 1986, Stb. 598. De Interimwet is op 1 januari 1987 vervallen.
99 Zie de Regeling aanwijzing diersoorten en hun mestproduktie, van 17 december 1986, Stcrt.

246.
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de mestproductie aangeknoopt bij het in de Interimwet geregelde vestigings-
en uitbreidingsverbod voor varkens- en pluimveehouderijen, zodat de
bepalingen van de Interimwet doorwerken in de Meststoffenwet.

Ingevolge art. 14 Mw worden beperkingen opgelegd aan mestproducen-
ten terzake van uitbreidingen van de mestproductie.'?" De uitgangssituatie
aan de hand waarvan wordt bepaald of er sprake is van een uitbreiding van
de mestproductie wordt gevormd door de op 31-12-1986 op een bedrijf
aanwezige dieren, de productie van dierlijke meststoffen en de tot het bedrijf
behorende oppervlakte landbouwgrond. Deze uitgangssituatie is door middel
van een verplichte registratie vastgelegd.'?' De productieomvang zoals
die op 31-12-1986 is geregistreerd mag ingevolge art. 14 eerste lid Mw
niet worden uitgebreid indien de productie groter is of daarmee wordt dan
125 kilogram fosfaat per hectare per jaar van de tot het bedrijf behorende
oppervlakte landbouwgrond. Art. 14 vijfde lid bepaalt ten aanzien van
varkens- en pluimveehouderijen die onder de werkingssfeer van de
Interimwet vielen, dat als uitgangspunt voor het uitbreidingsverbod van
de mestproductie de situatie zoals die op grond van de Interimwet toegestaan
was moet worden genomen. In art. 14 zesde lid Mw staat een 'omwisse-
lingsverbod': de toegestane mestproductie van andere diersoorten dan kippen
of varkens mag niet vervangen worden door de mestproductie van deze
twee diersoorten.

Art. 15 Mw verbiedt dat de ingevolge art. 14 Mw toegestane mestpro-
ductie wordt verplaatst naar een ander bedrijf of een andere locatie, tenzij
aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden wordt
voldaan. In het op grond van art. 15 Mw uitgevaardigde Verplaatsingsbesluit
Meststoffenwet zijn deze voorwaarden zo stringent geformuleerd, dat een
verplaatsing van de mestproductie slechts in een beperkt aantal gevallen
mogelijk is. 102

Voor de controle van mestproducenten wordt gebruik gemaakt van een
boekhoudplicht. 103 Veehouders die over ongebonden referentiehoeveelhe-
den beschikken zijn onderworpen aan een volledige boekhoudplicht. In de
boekhouding moeten onder meer gegevens worden verwerkt betreffende

100 Zie voor een uitgebreidere behandeling van ooze regelgeving met betrekk:ingtot mestproduktie
w. Brussaard, De nieuwe regelgeving betreffende de productie van dierlijke meststoffen,
in: Agrarisch Recht, 1987, themanummer mest, p. 402-412.

101 Registratiebesluit dierlijke meststoffen, Besluit van 12 december 1986, Stb. 625.
102 Zie hierover ook w. Brussaard e.a, (red.), Milieurecht, Zwolle 1991, p. 203-205.
103 Art. 6 Mw jo Registratiebesluit dierlijke meststoffen (Sth. 1986, 625) en Besluit mestbank

en mestboekhouding. Besluit van 25 maart 1987, Stb. 170, gewijzigd op 21-12-1989, Stb.
90,126.
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de aantallen van een bepaalde diersoort, de oppervlakte landbouwgrond
en de aan- en afvoer van mest.

Wetsvoorstel 'Wet verplaatsing mestproduktie'
In het wetsvoorstel wordt aangesloten bij de op grond van art. 14 Mw
toegestane mestproductie. Oeze toegestane mestproductie wordt gekwali-
ficeerd als een mestproductierecht. Vervolgens wordt dit mestproductierecht
onderscheiden in een gebonden mestproductierecht en een niet-gebonden
mestproductierecht.'?' Op grond van art. 14 eerste lid Mw mag voor
iedere hectare landbouwgrond 125 kg fosfaat per jaar worden geproduceerd.
Dit mestproductierecht wordt aangemerkt als het (aan de grond) gebonden
mestproductierecht. Echter, doordat ingevolge art. 14Mwen het Registratie-
besluit dierlijke meststoffen is bepaald dat bij de vaststelling van de
toegestane productie wordt uitgegaan van de bestaande situatie op de
peildatum 31-12-1986, dan wel voor varkens- en pluimveehouderijen van
de situatie zoals die op grond van de Interimwet toegestaan was, kan het
zo zijn dat mestproducenten gerechtigd zijn meer te produceren dan 125
kg fosfaat per hectare per jaar. Oit mestproductierecht wordt aangemerkt
als het niet-gebonden mestproductierecht. Het wetsvoorstel beoogt de
verplaatsingsmogelijkheden van dit niet-gebonden mestproductierecht ten
opzichte van het Verplaatsingsbesluit te verruimen. Onder verplaatsing
wordt verstaan:

'Het met benutting van een niet-gebonden mestproduktierecht gaan
produceren van dierlijke meststoffen op een andere locatie of een ander
bedrijf. lOS

Verplaatsing is slechts toegestaan overeenkomstig de bepalingen van het
wetsvoorstel. Er wordt voorzien in een speciale regeling aangaande
pachtovereenkomsten.

In tegenstelling tot de Interimwet maakt noch de Mw noch het wetsvoorstel
een onderscheid tussen gebieden. Nu door verplaatsing een plaatselijke
uitbreiding van de productie mogelijk is, bestaat er kans op het ontstaan
van super-mestproducenten. Dit gevaar speelt vooral bij varkens- en
pluimveehouderijen. Om enorme geconcentreerde mestproducties te
voorkomen voorziet het wetsvoorstel derhalve in een maximum aantal
varkens en kippen dat op een bedrijf mag worden gehouden na een

104 Er wordtook een onderscheid gemaakt tussen productierechten inzake varkens- en kippemest
en productierechten inzake rundvee- en kalkoenenmest. Zie art 1 lid 1 van het wetsvoorsteI.

105 Zie art. 1 van het wetsvoorsteI.
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verplaatsing. Het maximum wordt uitgedrukt in Intensieve Veehouderij
Eenheden, waarvan er ten hoogste 175 mogen worden gehouden.'?'

Behoudens enige uitzonderingen is de verkrijger van een niet-gebonden
mestproductierecht slechts gerechtigd om 85% van het verkregen recht aan
te wenden. Deze bepaling dient vooral om te voorkomen dat er een feitelijke
uitbreiding van de mestproductie zou ontstaan doordat niet-grondgebonden
mestproductierechten die feitelijk niet gebruikt worden, zouden kunnen
worden opgekocht. 107 Om een daardoor mogelijke productieuitbreiding
te voorkomen, dient bij verschillende verplaatsingen een korting van 15%
plaats te vinden. Deze korting is ook van toepassing bij een verplaatsing
binnen een bedrijf. De korting geldt aIleen bij verplaatsingen van mestpro-
ductierechten voor varkens en kippen.J'"

In het wetsvoorstel is voorzien in een controlemogelijkheid voor de overheid
om na te gaan of een verplaatsing conform de daaraan gestelde wettelijke
voorwaarden geschiedt. Degene die voomemens is te verplaatsen en degene
van wiens bedrijf het desbetreffende niet-gebonden mestproductierecht
afkomstig is dienen door middel van een door de Minister vastgesteld
formulier gezamenlijk kennis te geven aan het Bureau Heffingen te Assen.
Ook indien een persoon een niet-gebonden mestproductierecht naar een
ander hem toebehorend bedrijf oflocatie verplaatst dient hij dat te melden.
Art. 10 derde lid van het wetsvoorstel regelt dat pas aanspraak op het
mestproductierecht dat wordt verplaatst kan worden gemaakt vanaf het
moment van registratie door Bureau Heffingen van de melding tot
verplaatsing. Van de registratie wordt schriftelijk kennis gegeven aan de
betrokkenen. Tegen een beschikking omtrent de registratie van de
verplaatsing kan degene die hierdoor rechtstreeks in zijn belang wordt
getroffen beroep instellen bij het College van beroep voor het bedrijfsleven.

Art. 10 vijfde lid van het wetsvoorstel geeft een omschrijving van de
toetsingsbevoegdheid van het Bureau Heffingen terzake van de registratie
van de verplaatsing. Deze bepaling luidt als volgt:

'Een in het derde lid bedoelde registratie vindt niet plaats indien het
formulier niet of niet volledig is ingevuld of indien uit aan het Bureau
Heffingen ter beschikking staande gegevens blijkt, dat de verplaatsing
geen doorgang kan vinden. ' .

106 Zie art. 4 van bet wetsvoorstel.
107 Zie memorie van toelichting, p. 4.
108 Zie art. 6 sub c van bet wetsvoorstel.
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Uit het wetsvoorstel en de memorie van toelichting blijkt niet duidelijk welke
gegevens door het Bureau Heffingen bij de besluitvorming omtrent de
registratie van een verplaatsing mogen of moeten worden betrokken. In
de memorie van toelichting wordt wel gesteld dat de toetsing door het
Bureau Heffingen uiterst beperkt van aard is. 109 In het wetsvoorstel wordt
verder niet aangegeven binnen welke termijn het Bureau Heffingen
schriftelijk kennis moet geven van zijn besluit inzake de registratie. Er zijn
verder geen regels in het wetsvoorstel over de openbaarheid van de
registratie of de rol van de registratie ten behoeve van de marktwerking.

Alhoewel de toegestane mestproductie door de voorgestelde verruiming
van de verplaatsbaarheid landelijk gezien niet toeneemt, I 10 kan een uitbrei-
ding van mestproductie op een bepaalde locatie bezwaren van milieuhygi-
enische aard (en/ofbezwaren van derde-belanghebbenden) opleveren. Uit
het wetsvoorstel noch uit de memorie van toelichting kan worden afgeleid
dat deze belangen moeten ofkunnen worden meegenomen bij de besluitvor-
ming terzake van de registratie van een verplaatsing. De invloed van een
verplaatsing van een vervuilingsrecht op het milieu en op de positite van
derde-belanghebbenden zou dan derhalve in het kader van andere milieuwet-
ten moeten plaatsvinden. Het wetsvoorstel voorziet niet in een koppeling
met nog te verlenen vergunningen voor de uitbreiding van de milieube-
lastende activiteit. WeI wordt in de memorie van toelichting ingegaan op
feiten die van belang zijn voor de erkenning van de aanspraak. Gesteld
wordt, dat het bepalend is voor de erkenning van de aanspraak, dat alleen
degene die daadwerkelijk mest produceert of gaat produceren het mestpro-
ductierecht op zijn naam kan laten registreren. Vervolgens wordt gesteld
dat derden (in de memorie van toelichting worden met name banken of
bemiddelaars genoemd) geen mestproductierecht op hun naam kunnen laten
registreren. III

De vraag rijst wanneer iemand aangemerkt wordt als 'degene die
daadwerkelijk mest gaat produceren' . Dient deze persoon reeds in het bezit
te zijn van de benodigde vergunningen voor een uitbreiding op grond van
de Hinderwet of bouwvergunningen op grond van de Woningwet? Noch
in het wetsvoorstel noch in de bijbehorende memorie van toelichting wordt
hierover enige duidelijkheid verschaft. Gezien het feit dat het wetsvoorstel
in een beperkte toetsingsbevoegdheid voor het Bureau Heffingen beoogt

109 Memorie van toelichting, p. 13.
110 Er kan overigens weI sprake zijn van een toename van de werkelijke mestproductie doordat

van een Iatente mestproductieruimte gebruik: zou kunnen worden gemaakt. Zie hierover de
alinea's onder de volgende kop: 'Notitie mestbeleid tweede fase'.

111 Zie de memorie van toelichting, p. 7.
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te voorzien, lijkt het mij onwaarschijnlijk dat bij de registratie rekening
kan worden gehouden met nog eventueel te verlenen vergunningen voor
het uitbreiden van de mestproductie.

Art. 3 van het wetsvoorstel regelt een verbod, inhoudende dat na verplaat-
sing geen grotere hoeveelheid dierlijke meststoffen mag worden geprodu-
ceerd dan voortvioeit uit de bepalingen van het wetsvoorstel. De Algemene
Inspectie Dienst zal worden belast met het uitoefenen van controle van
mestproducenten op naleving van gestelde verplichtingen van het wetsvoor-
stel. 112 In de memorie van toelichting staat dat indien na registratie door
het Bureau Heffingen ontdekt wordt door bijvoorbeeid de Algemene
Inspectie Dienst, dat de kennisgeving van de verplaatsing onjuistheden
bevatte, er nog correcties mogelijk zijn, 'met alle consequenties voor
partijen vandien.!" Er wordt niet aangegeven wat precies met deze
'consequenties' wordt bedoeld, noch worden expliciet de bevoegdheden
aangegeven op grond waarvan tot deze correcties zou kunnen worden
overgegaan.

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel staat voorts een
opmerking met betrekking tot de invloed van een bedrijfsbeeindiging op
de aanspraak op ongebonden mestproductierechten ('shutdowns'). Deze
aanspraak gaat niet verloren bij bedrijfsbeeindiging.!"

Notitie mestbeleid tweede jase
In de Notitie mestbeleid tweede fase wordt aangegeven aan welke aanscher-
pingen van het wetsvoorstel wordt gedacht. Deze luiden:

De mestproductierechten die worden verplaatst worden niet met 15%,
maar met 30% gekort.
De door de dierhouders aangegeven mestreferentiehoeveelheden vonnen
vaak geen afspiegeling van de werkelijke mestproductie. Er is derhalve
sprake van een Iatente mestproductieruimte.I" Dit is de mestproductie
die niet daadwerkelijk wordt verricht maar op grond van de regelgeving
weI is toegestaan.!" Deze is behalve door de incorrecte registratie
ook kunnen ontstaan doordat bedrijven die hun mestproducerende

112 Zie art. 15 wetsvoorsteljuncto art. 26 tot en met 34 Mw.
113 Memorie van toelichting, p. 14.
114 Memorie van toelichting, p. 14.
115 Zie in dit verband ook het Decemberverslag van de Algemene Rekenkamer 1990, TK 1990-

1991,21955, nrs. 1-2, p. 131-132.
116 Notitie mestbeleid tweede fase, §2.1.3.
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activiteiten beeindigen nog wel over mestproductierechten kunnen
beschikken. Het is wel duidelijk dat door de aanwezigheid van een
latente mestproductieruimte een toename kan ontstaan van de feitelijk
verrichte mestproductie. Dat de vrees voor een mestproductietoename
reeel is blijkt uit het feit dat de fosfaatproductie volgens de registratie
per 1986277,3 mln kg bedroeg, terwijl de werkelijke productie in 1988
231,7 mln kg bedroeg.!'" Verwacht wordt dat de opvulling van de
latente productieruimte met name zou kunnen gebeuren indien de
verplaatsingsmogelijkheden worden verruimd. Er zouden dan immers
zogenaamde papieren verplaatsingen kunnen worden verricht. Door
de 30%-maatregel wordt derhalve beoogd papieren verplaatsingen tegen
te gaan;
Vanaf 1995 wordt een wijziging aangebracht in het systeem van de
maximaal toegestane mestproductie. Een mestproducent zal dan niet
meer mest mogen produceren dan volgens de gebruiksnormen op de
eigen landbouwgrond kan worden afgezet oj aan derden-gebruikers oj
mestverwerkingsinrichtingen e.d. Er zal een beoordeling vooraf van
de maximaal toegestane mestproductie moeten plaatsvinden. Er wordt
in dit verband een systeem van schorsingen van mestproductierechten
ingevoerd. Schorsing vindt plaats indien vooraf niet kan worden
aangetoond dat de door de producent geproduceerde mest volgens de
gebruiksnormen op het eigen bedrijf of aan derden-gebruikers dan weI
aan de mestverwerkingsindustrie kan worden afgezet. Hierdoor zou
zeker worden gesteid dat er een evenwicht wordt bereikt tussen de
mestproductie enerzijds en mestgebruik en mestverwerking anderzijds.
De gebruiksnormen worden gesteid op basis van de Wet bodembescher-
ming (Wbb).
Bij inwerkingtreding van de nieuwe verplaatsingsregeling zal dit systeem
van schorsingen van toepassing zijn op de bedrijven die uitbreiden door
aankoop van mestproductierechten. Dit houdt een beperking in op de
verplaatsingsmogelijkheid van mestproductierechten. Vanaf 1995 is de
schorsing mogelijk voor aIle bedrijven.
Zou de schorsing van mestproductierechten als een van overheidswege
opgelegde temporele verplaatsing kunnen worden aangeduid? Dit zou
betekenen dat de mestproducent wiens mestproductierecht is geschorst
op een later gelegen tijdstip alsnog van het recht gebruik zou kunnen
maken, bijvoorbeeid als hij dan weI een afzetmogelijkheid heeft
gevonden. Indien moet worden aangenomen dat schorsing een (gedwon-

117 Zie P.V.I.M. Wolff, Q.W. noot 19.
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gen) temporele verplaatsing is, dan kan de vraag worden gesteld wat
de mogelijkheden van de overheid zijn om het gebruik van de opge-
schorte vervuilingsrechten alsnog te beperken;
Het zal verboden zijn om te verplaatsen naar een of meer nader aan
te geven gebieden waar reeds sprake is van een mestoverschotsituatie
en waar gelet op de ammoniakemissie de mestproductie niet verder mag
stijgen. Verplaatsing binnen (en naar buiten) deze gebieden is wel
toegestaan;
Er zal een verhoging plaatsvinden van het plafond aan maximaal
aantallen dieren op een bedrijf tot 225 lYE. De verhoging wordt
aangekondigd op grond van economische motieven;
Ook eenden, konijnen en pelsdieren zullen onder de werkingssfeer van
de mestwetgeving (waaronder de verplaatsingsregels) gaan vallen.!"
Het referentiepunt voor de bepaling van de maximaal toegestane
mestproductie zal in het verleden liggen.!" Hiervoor wordt gekozen
om anticiperend gedrag van veehouders op regelgeving met betrekking
tot het recht op mestproductie te voorkomen.

3.2.3 Beoordeling

Is het bovengenoemde voorstel tot een vergunningenmarkt aanvaardbaar
in het licht van de eerder geformuleerde aandachtspunten?

Bescherming van het milieu: locatiespecijieke effecten
De productie van mest kent locatiespecifieke effecten. Met name stankhin-
der, ammoniakuitstoot en een overbemesting van de bodem kunnnen hier
worden genoemd. Het wetsvoorstel is echter gericht op de beheersing van
de totale mestproductie in Nederland. Slechts een bepaling in het wetsvoor-
stel heeft betrekking op de locatiespecifieke milieubelasting. Het plafond
aan Intensieve Vee Eenheden per bedrijf zou een bepaalde concentratie van
de mestproductie op een bepaalde plaats moeten voorkomen. De Algemene
Rekenkamer heeft gewezen op de mogelijke ontduiking die hier kan worden
gepleegd door bedrijven juridisch op te splitsen in kleinere eenheden.!"
Of dit een ontduikingsmogelijkheid is kan worden betwijfeld omdat in het
wetsvoorstel het begrip 'bedrijf als volgt wordt omschreven:

118 De Ministenaad is inmiddels akkoord gegaan met een ontwetpwijziging van het Registratiebe-
sluit dierlijkemeststoffen. Krachtens dit besluit zullen eenden, pelsdieren (vossen en nertsen)
konijnen, schapen en geiten onder de Mw worden gebracht. Stcrt. 179, 1991.

119 Zie de Notitie mestbeleid tweede fase, §4.1.
120 Zie het Decemberverslag 1990, p. 136.
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'geheel van produktie-eenheden bestaande uit een of meer gebouwen
of gedeelten daarvan en de daarbij behorende landbouwgrond, uitsluitend
of onder meer dienende tot de uitoefening van de landbouw, zulks
beoordeeld naar de feitelijke ornstandigheden.'. 121

Er wordt door het wetsvoorstel niet bij de juridische vormgeving van een
bedrijf aangesloten. Bovendien zou nagegaan kunnen worden of via de
Hinderwet een effectieve bescherming tegen overconcentratie zou kunnen
worden gegeven. In dit geval zou het plafond niet nodig hoeven zijn.

De aangekondigde aanscherpingen in de Notitie mestbeleid tweede fase
hebben voor een deel wel betrekking op locatiespecifieke effecten. Het
instellen van gebieden waarnaar geen verplaatsing mag worden verricht,
en het systeem van schorsingen zijn hier van betekenis. Met de eerste
voorwaarde wordt immers mede beoogd om de ammoniakemissie in die
gebieden niet verder te doen stijgen. 122 Met de tweede kan de bodem tegen
overbemesting worden beschermd. Er vindt hier een koppeling plaats tussen
de normen die op grond van de Wbb worden gesteld aan het gebruik van
de bodem en de mogelijkheid om van een verplaatst mestproductierecht
gebruik te maken. Beide voorwaarden hebben betrekking op een effectieve
bescherming van het milieu en zullen derhalve een noodzakelijke beperking
van de verplaatsingsmogelijkheden inhouden.

Bescherming van het milieu: aansluiting op andere wetgeving
De gebruikmaking van een verplaatst mestproductierecht is aIleen mogelijk
voorzover dit op grond van andere milieuwetten is toegestaan, die wel op
locatiespecifieke effecten zijn gericht, zoals bijvoorbeeld de Hinderwet. 123

In dit verband kan ook de bescherming van de derde-belanghebbenden tegen
vestiging of uitbreiding van een veehouderij in hun omgeving gestalte
krijgen. De in het kader van de Hinderwet uitgevaardigde circulaires inzake
Veehouderij en Hinderwet en Ammoniak en Veehouderij zijn hier van
betekenis.P' Maar of met de Hinderwet tegemoet kan worden gekomen
aan het door Wolff gesignaleerde probleem dat de toegestane verplaatsing

121 Zie het wetsvoorstel art. 1 lid 1.
122 Notitie mestbeleid tweede fase, p. 13.
123 Inrichtingen die bestemd zijn tot het bedrijfsmatig houden van onder andere mestkalveren,

meststieren, varkens, pelsdieren en pluimvee of konijnen vallen in ieder geval onder de
reikwijdte van de Hinderwet. Zie het Hinderbesluit art. 1 sub XXIV. Andere veehouderijen
vallen meestal onder de meer algemeen geformuleerde categorieen in het Hinderbesluit.

124 Zie omtrent het kader van de besluitvorming inzake de Hinderwet: W. Brussaard e.a. (red.),
Milieurecht, Zwolle 1991.
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binnen een concentratiegebied kan leiden tot regionale verdere verhoging
van de milieubelasting.F' zou nader onderzocht moeten worden.

Voorzover sprake is van ongewenste Iocatiespecifieke effecten voor
het milieu ten gevolge van de productie of verspreiding van mest op een
bepaalde locatie speeit behalve de Hinderwet ook de Wbb, waaronder het
Besluit gebruik dierlijke meststoffen en de op provinciaal niveau uitgevaar-
digde regels met betrekking tot bodernbeschermingsgebieden (art. 36Wbb)
en grondwaterbeschermingsgebieden (art. 41 Wbb) een rol. Er zou derhalve
sprake zijn van een aanvul1ende werking van de Verplaatsingswet op andere
milieuwetten (en van een transforrnatie van de bestaande regelgeving inzake
de rnestproductie tot een vergunningenrnarkt). Overigens kan indit verband
worden opgemerkt dat goed onderzocht zou rnoeten worden of deze aanvul-
Iende werking geen inconsistenties oplevert. Ben vraag die bijvoorbeeld
kan worden gesteld is waarom hinderwetvergunningen geheel of gedeeltelijk
kunnen vervaIlen ingevolge art. 27 Hw (ofingevolge art. 29 van het VAR-
wetsvoorsteI) indien de betreffende vergunningplichtige inrichting is
verwoest of gedurende drie achtereenvolgende jaren buiten werking is
geweest, terwiji mestproductierechten in een dergelijke situatie onaangetast
blijven.P"

Bij de behandeling van het wetsvoorstel tot de verplaatsing van
mestproductierechten zou aan de verhouding van de Verplaatsingswet tot
andere milieuwetten aandacht moeten worden besteed."? Dit is mede
noodzakelijk door het feit, dat pas gebruik van het te verplaatsen mestpro-
ductierecht kan worden gemaakt, indien aIle benodigde vergunningen voor
de uitbreiding van de rnestproductie zijn verleend en/of indien aan van
toepassing zijnde wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Hierbij kan met
name aan de hinderwetvergunning worden gedacht. Deze samenloop vormt
een aanzienlijke beperking op de flexibiliteit van de vergunningenrnarkt,
maar deze is weI noodzakelijk uit oogpunt van de bescherming van het
milieu en de derde-belanghebbenden,

Als rnogelijke verbetering van de werking van de markt zou aan een
afstemming of coordinatie van de uitoefening van de verschillende
overheidsbevoegdheden die betrekking hebben op de uitbreiding van de
mestproductie kunnen worden gedacht. Dit kan bijvoorbeeid vorrngegeven
worden door de verplichting het besluit betreffende de registratie van een

125 P.V.I.M. Wolff, Q.w. p. 360.
126 Zie hieromtrent ook: J. Coopmans en het commentaar van H.P. Nijhoff, VervaIJen

Hinderwetvergunningen voor veehouderijen, in: Handhaving ; 1991, p. 41-42. Zie met name
de door Nijhoff genoemde uitspraak:, te weten AGRvS 13-12-1989, nr. GOS.85.1058.

127 Vergelijk de Notitie mestbeleid tweede fase, §4.7.
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verplaatsing aan te houden totdat de andere benodigde vergunningen zijn
verleend. Als bezwaar hiertegen geldt dat er zware procedure1e vereisten
aan een verplaatsing van een vervuilingsrecht worden gesteld. Anderzijds
zou kunnen worden gesteld dat een coordinatie van de bevoegdheden het
verplaatsen zou kunnen bevorderen, omdat voor de verkrijger duidelijkheid
ontstaat over de juridische toelaatbaarheid van het gebruik van het mestpro-
ductierecht. Door een coordinatie-regeling kan derhalve worden vermeden
dat reeds genomen maatregelen met betrekking tot de verplaatsing van
mestproductierechten voor niets blijken te zijn geweest doordat achteraf
blijkt dat andere benodigde vergunningen niet kunnen worden verleend"
en vice versa.

Geconc1udeerd moet worden, dat door een mogelijke samenloop van
benodigde vergunningen die samenhangen met het verplaatsen van een
mestproductierecht, de flexibiliteit van de vergunningenmarkt aan
aanzienlijke beperkingen onderhevig is. Coordinatie van de uitoefening van
de verschillende bevoegdheden kan a1s hulpmiddel voor verbetering worden
overwogen, maar hiermee wordt de flexibiliteit voor de deelnemers aan
de vergunningenmarkt beperkt. Dit vloeit in essentie voort uit het feit, dat
aan mestproductie locatiespecifieke effecten zijn verbonden, hetgeen indien
de productie op een bepaalde plaats wordt uitgebreid bescherming van de
Hinderwet (of de toekomstige Wet milieubeheer) nodig maakt.

Rechtszekerheid
De regeling in het wetsvoorstel met betrekking tot de toelaatbaarheid van
een verplaatsing is niet verenigbaar met de eis van rechtszekerheid. Het
wetsvoorstellaat onduidelijkheid bestaan over de vraag in hoeverre de
verkrijger van het mestproductierecht na registratie van de verplaatsing
er vanuit mag gaan dat hij een juridisch onaantastbare aanspraak heeft. In
de memorie van toelichting wordt immers gesuggereerd dat de verkrijger
in rechtsonzekerheid zal verkeren omdat er nog •correcties' kunnen
plaatsvinden. Met name met het oog op de positie van de verkrijgende partij
is het in strijd met de rechtszekerheid dat na registratie door Bureau
Heffingen door de onjuiste voorstelling van zaken door de verkopende partij
nog correcties zouden kunnen worden aangebracht in de rechtspositie van

128 De coordinatie van de uitoefening van bevoegdheden wordt door de Commissie voor de
toetsing van wetgevingsprojecten aanbevolen als een van de mogelijkheden (weliswaar de
minst vergaande) voor het bereiken van een samenhangende afweging van milieubelangen.
Zie het Interim-advies van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten inzake
de uitbouw en de toekomstige structuur van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiene
(CTW 90/1), opgenomen in Bijlage 1 bij het NMP-plus, p. 48-49.
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de verkrijgende partij. Indien een dergelijke overheidsbevoegdheid
noodzakelijk zou worden geacht, zou dat in de wet moeten worden
opgenomen. De mogelijkheid dat na registratie door het Bureau Heffingen
nog een dergelijke eorreetie zou kunnen worden aangebracht in de
reehtspositie van de verkrijgende partij, vermindert overigens de aantrekke-
lijkheid van het verwerven van mestproductierechten. Bovendien lijkt het
mij uit oogpunt van het voeren van een preventief milieubeleid wenselijk,
dat de overheidstoets met betrekking tot de verplaatsing niet een uiterst
beperkte is. Juist de aspecten die een rol spelen bij de aanspraak zouden
in de toetsing moeten worden meegenomen. In dit licht is het des te meer
gewenst dat ook de (feitelijke) juistheid van de gegevens in ogensehouw
wordt genomen. Het wetsvoorstel verdient op dit punt wijziging.

Het wetsvoorstel bevat geen bepalingen omtrent de bevoegdheid van
de overheid om mestproduetierechten in te trekken of in waarde te
verminderen, behalve de bepaling dat bij een verplaatsing de waarde van
een mestproduetierecht met een percentage wordt gekort. Het mestbeleid
is er vooralsnog dan ook niet op gericht om tot een vermindering van de
mestproductie te komen. Eehter, beleid kan gewijzigd worden, en om in
dit geval te voorzien zou in het wetsvoorstel opgenomen moeten worden
om welke reden en op welke wijze een aantasting van de mestproduetie-
reehten kan worden verricht. De bevoegdheid van het bestuur om deze
maatregel uit te voeren en de voorwaarden waaronder dat zou kunnen,
zouden in de wet moeten worden vastgelegd. Ook indien het systeem van
sehorsingen wordt ingevoerd, dan dient in de wet duidelijk te worden
bepaald of een gesehorst mestproduetierecht op termijn nog kan worden
aangewend (ofkan worden verplaatst), en, indien dit zo is, wat de mogelijk-
heden tot aantasting van een geschorst mestproductiereeht zijn voor de
overheid.

Start van de markt
Ingevolge het wetsvoorstel kan het niet-gebonden mestproduetiereeht, dit
is het deel van de toegestane mestproductie dat de grondgebonden hoeveel-
heid van 125 kg fosfaat per heetare per jaar van de bij een bedrijfbehorende
landbouwgrond overschrijdt, onder bepaalde voorwaarden worden verplaatst.
Voor de toekenning van de verhandelbare vervuilingsrechten wordt in het
wetsvoorstel aangeknoopt bij de regeling in de Meststoffenwet op grond
waarvan het aan veehouders is toegestaan een bepaalde hoeveelheid mest
te produceren. In de Notitie mestbeleid tweede fase wordt geen verandering
aangebracht in de start van de markt.
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Hierboven is reeds uiteengezet op welke wijze de omvang van het
mestproductierecht is bepaald. De grondslag van de vaststelling van het
mestproductierecht wordt gevormd door de op een bedrijf feitelijk aanwezige
situatie op een bepaald tijdstip. Het feit dat het niet-gebonden mestproductie-
recht afgeleid wordt van het mestproductierecht, betekent dat de verdeling
van de verhandelbare vervuilingsrechten afltankelijk wordt gesteld van de
op een bepaald moment bestaande situatie bij de afzonderlijke bedrijven.
Degene die op het moment van de uitgangssituatie een grote niet-gebonden
mestproductie had, krijgt door de regeling van het wetsvoorstel een grater
verhandelbaar goed tot zijn beschikking dan degene die een kleine niet-
gebonden productie omvang had. Deze omstandigheid is vooral afltankelijk
van het aantal en de soort dieren in verhouding tot de bij het bedrijf
behorende landbouwgrond.

De basis voor de toedeling van de verhandelbare vervuilingsrechten
wordt dus gevormd door een op een bepaald moment bestaande situatie
bij de afzonderlijke bedrijven.!" Door bij de toedeling van de verhandel-
bare vervuilingsrechten hiervan uit te gaan, wordt niet overeenkomstig het
beginsel 'de vervuiler betaalt' gehandeld. Immers, degene die op de
peildatum juist een grote milieubelasting veroorzaakte door in verhouding
tot de bij het bedrijf aanwezige oppervlakte landbouwgrond een overmatige
mestproductie te voeren krijgt door de voorgestelde regeling een beloning
in de vorm van een verhandelbaar productierecht, in tegenstelling tot degene
die een geringere milieubelasting veroorzaakte. Er zou moeten worden
overwogen om de toedeling van verhandelbare vervuilingsrechten op een
andere manier te laten geschieden, die wel in overeenstemming is met het
beginsel de vervuiler betaalt. Het vinden van een dergelijke methode is
echter niet eenvoudig. In §IV.9.2 zijn mogelijke alternatieven aan de orde
gesteld, bijvoorbeeld een veiling van de vervuilingsrechten of een
administratieve verdeling die de •grootmestproducenten' niet ten onrechte
bevoordeelt. De bovenstaande overwegingen met betrekking tot de start
van de markt maeten eveneens worden gemaakt indien nieuwe diersoorten
onder de Meststoffenwet gebracht zullen worden, zoals door de Notitie
mestbeleid tweede fase is voorgesteld.

Papieren verplaatsing
De Algemene Rekenkamer heeft opgemerkt, dat de vrije verhandelbaarheid
van productierechten op gespannen voet staat met de beleidsdoelstelling
dat de landelijke mestproductie niet verder mag toenemen. Ondanks een

129 Ook Nentjes heeft voorgesteld van 'grandfathering' uit te gaan. A. Nentjes, a.w., p. 161.
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korting van 15 % bij een verplaatsing zou er nog gevaar bestaan op groei
door gebruikmaking van de latente productieruimte.P? Om (de effecten
van) papieren verplaatsingen tegen te gaan is in de Notitie gekozen voor
een extra korting op de vervuilingsrechten die worden verplaatst.

Er is ook gedacht aan een korting van alle vervuilingsrechten met een
bepaald percentage. 131 Bezwaar hiervan is, dat de individuele bedrijfssitua-
ties sterk kunnen verschillen, zodat de generieke korting in veel gevallen
niet za1 aansluiten op de reele individuele latente productieruimte.P? Naar
mijn mening zou dit argument op grond van het beginsel de vervuiler betaalt
niet mogen gelden. Immers, indien met de korting van de mestproductie-
rechten wordt aangesloten bij de latente productieruimtes heeft dit tot gevolg
dat degenen die hun vervuilingsruimte niet geheel benutten, gekort worden,
en dat degenen die maximaal mest produceren binnen de vervuilingsruimte,
gevrijwaard blijven van een dergelijke korting.

Bij de wijze waarop in de Notitie wordt voorgesteld om het probleem
van de papieren verplaatsingen tegen te gaan kan de volgende kanttekening
worden geplaatst. Door de korting per verplaatsing toe te passen wordt
op zichzelf niet bereikt dat de latente productieruimtes ongebruikt blijven.
Elk individueel bedrijf heeft in principe de mogelijkheid om deze ruimtes
te benutten. Door een generieke korting zou er een vennindering van de
latente productieruimte optreden zonderdat hiervoorverplaatsingenhoeven
voor te komen. Daarom is het zinvol om deze mogelijkheid alsnog te
overwegen.

Handhaving
De handhaving van de Mw geschiedt via het strafrecht. Het is zeer de vraag
of met de strafrechtelijke weg de normnaleving wordt bereikt. Michiels,
Spelt en Widdershoven hebben bij het ontbreken van bestuurlijke handha-
vingsmogelijkheden van de Mw kritische opmerkingen geplaatst.P" Zij
betogen onder meer dat er door de exc1usiviteit van de strafrechtelijke weg
geen handhavingsverantwoordelijkheid bij het bestuur ligt en dat reparatoire
handhavingsmiddelen worden gemist. Onder erkenning van het feit dat ook
bij bestuurlijke handhaving knelpunten aanwezig zijn, doen zij aanbevelingen
tot het creeren van een bestuurlijk handhavingssysteem van de beperkingen
die op grond van de Mw worden opgelegd terzake van de productie van

130 Zie het Decemberverslag 1990, p. 135.
131 Deze variant is ook voorgesteld door A. Nentjes, a.w. 1988, p. 16l.
132 Notitie mestbeleid tweede fase, p. 12.
133 F.C.M.A. Michiels e.a., a.w. 1991, p. 263-266.
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mest. Deze aanbevelingen moeten mede met het oog op de Verplaatsingswet
ter harte worden genomen, omdat een goede hand having essentieel is voor
alle reguleringsvormen, en daarmee ook voor een vergunningenmarkt. In
het wetsvoorstel wordt immers alleen voor de strafrechteljke weg gekozen.
Ben van de aanbevelingen die Michiels c. s. doen is dat het bestuur de

bevoegdheid zou moeten verkrijgen tot het intrekken van mestproductie-
rechten. Zij stellen:
'Op de overproduktie van mest in een bepaald jaar kan worden
gereageerd met het gehee1 of gedeeltelijk intrekken van mestproduk-
tierechten. De omvang van de korting kan worden gerelateerd aan de
omvang van de overschrijding. Voordeel van een dergelijk sanctiesys-
teem is dat, doordat het teveel aan mest dat in het verleden is geprodu-
ceerd in een daarop volgende periode wordt gecompenseerd, de totale
mestproduktie niet toeneemt (... ). Omdat definitieve intrekking van
mestrechten een relatief zwaar middel is, verdient tijdelijke intrekking
de voorkeur. Ook het tijdelijk intrekken van mestrechten kan echter
leiden tot problemen, omdat met het oog op de korting van het quotum
gedurende een bepaalde periode beesten moeten worden afgestoten.
( ... ) Naleving van de korting op het quotum dient zo nodig weer te
worden afgedwongen met overige bestuurlijke handhavingsmiddelen,
met name via bestuursdwang. Intrekking van mestrechten heeft dus als
sanctie een aanvullend karakter.' .134

Door deze bevoegdheid te creeren in samenhang met de ruimere verplaat-
singsmogelijkheden van mestproductierechten zou er een sterke prikkel zijn
voor veehouders om conform de wettelijk gestelde beperkingen te handelen.
Het tijdelijk intrekken van mestproductierechten betekent immers niet alleen
dat er gedurende een bepaalde tijd minder mest kan worden geproduceerd,
het betekent eveneens dat de mogelijkheid om kapitaal te verwerven door
de betreffende mestproductierechten te verkopen wordt misgelopen. De
betreffende aanvullende handhavingsmogelijkheid in de vorm van intrekking
van mestproductierechten verdient dan ook overweging.

3.2.4 Slotopmerldngen

In het bovenstaande zijn nogal wat zwakke plekken in het voorstel tot
verplaatsing van mestproductierechten blootgelegd, en zijn enkele
oplossingen voor verbetering aangegeven. Een van de moeilijke punten
zal echter zijn om de start van de vergunningenmarkt goed vorm te geven.

134 F.C.M.A. Michiels e.a., a.w. 1991, p. 268.
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In feite is er op grond van de huidige meststoffenwetgeving reeds sprake
van een vergunningenmarkt, maar dan een zeer beperkte omdat de
verplaatsingsmogelijkheden in het Verplaatsingsbeluit Meststoffen zeer
beperkt zijn. Omdat de mogelijk verhandelbare vervuilingsrechten reeds
zijn verdeeld is een nieuwe verdeling ervan een nogal drastische maatregel.
Indien deze niet zal worden getroffen en indien derhalve zou worden
uitgegaan van de bestaande verdeling van de mestproductierechten, dan
verdient het in ruimere mate verhandelbaar stellen van de mestpro-
ductierechten naar mijn mening geen aanbeveling.

Daarnaast is er ook een probleem gelegen in de soort milieubelastende
activiteit. Doordat sprake is van locatiespecifieke effecten bij mestproductie
zullen uit oogpunt van het milieu en de derde-belanghebbenden inhoudelijke
en ook procedurele beperkingen zijn aan de verplaatsbaarheid. Dit impliceert
niet dat de vergunningenmarkt helemaal niet voor de mestproductie zou
kunnen worden toegepast, maar er dient weI te worden gewaakt voor
hooggespannen verwachtingen omtrent de werking van de markt, met name
met betrekking tot een efficiente verdeling van de beheersingsmaatregelen.

Wolff is van mening, dat de vraag moet worden gesteld 'ofhet verplaat-
sen en verhandelen van mestproduktierechten uit een oogpunt van milieu
niet beter geheel achterwege kan worden gelaten'. Omdat de vrijkomende
quota bij bedrijfsbeeindiging op een andere plaats kunnen worden aangewend
is er geen mogelijkheid om deze quota aan te wenden voor de vermindering
van de totale mestproductie, aldus Wolff.135 Voorts staat de Stichting
Natuur en Milieu op het standpunt dat het verhandelen van de niet-
grondgebonden mestquota niet zou moeten worden toegestaan.F" De
milieuorganisatie streeft naar een afname van de omvang van het mestover-
schot. In dit verband heeft zij bezwaar tegen de verhandelbaarheid van de
mestproductierechten. Het door de Stichting Natuur en Milieu ingenomen
standpunt dat door de verhandelbaarheid van de vervuilingsrechten de
mestproductie in totaIiteit niet wordt gereduceerd is op zich juist. Ook haar
standpunt dat door het toestaan van de verhandelbaarheid een mogelijkheid
om de totale mestproductie terug te dringen niet wordt benut berust op goede
gronden."" Het blijkt immers dat vijft.ien procent van de verhandelbare
mestproductierechten toebehoren aan oudere veehouders zonder opvolger.
Door deze mestproductierechten niet verhandelbaar te stellen zou de totale

135 P.V.l.M. Wolff, a.w., p. 360-361.
136 Zie Stcrt. nr. 171, 4-9-1991, p. 2: 'Natuur en milieu: Verbod op verkoop mestquota

handhaven' .
137 Het is in dit verband evenwel wet eenvoudig het effect op de totaIe mestproductie van de

korting bij een verplaatsing in te schatten.
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niet grondgebonden mestproductie dus mogelijk in kunnen slinken.i"
Het niet-verhandelbaar stellen van de mestproductierechten is dan een
eenvoudige methode om een reductie van de mestproductie te bewerkstelli-
gen.

Het is evenwel niet terecht het instrument van de vergunningenmarkt
op grond van bovenstaande, op zich zeer begrijpelijke standpunten, af te
wijzen. Door middel van een vergunningenmarkt (dus door de verhan-
delbaarheid van mestproductierechten) kan er immers in theorie wel degelijk
een vermindering van de milieubelasting worden gerealiseerd! Ook met
het oog op de mogelijke inzet van het instrument voor andere milieubelasten-
de activiteiten mag niet de misvatting ontstaan dat door een vergunningen-
markt geen reductie van de milieubelasting tot stand kan worden gebracht.
Een voorbeeld kan immers worden ontleend aan de vergunningenmarkt
voor de ozonlaag bedreigende stoffen in de VS.139 De vermindering van
de mestproductie kan op een andere manier worden bereikt dan door het
verbod om vrijkomende mestproductierechten op een andere plaats aan te
wenden. Ben alternatieve maatregel om een vermindering van de mestpro-
ductie te bewerkstelligen is de mogelijke generieke korting op de mestpro-
ductierechten. Hierboven heb ik betoogd dat deze variant aantrekkelijker
is dan de korting bij een verplaatsing. Deze variant voor de reductie van
de milieubelasting zou dan ook moeten worden overwogen.

Het gaat er om dat duidelijk wordt vastgesteld welke omvang van de
mestproductie inNederland aanvaardbaar is. De besluitvorrning in het kader
van het milieubeleid richt zich dan op het essentiele: de mate van
aanvaardbare milieubelasting (i.e. het plafond) door de hoeveelheid
mestproductie. Als hieromtrent op democratische wijze een besluit is
genomen, dan bestaat er uit oogpunt van een effectieve bescherming van
het milieu geen principieel bezwaar tegen de verhandelbaarheid van de
vervuilingsrechten. Er mag dan immers niet meer dan het vastgestelde
plafond (voor een bepaald gebied) worden geproduceerd.

Dit betekent echter niet dat aan de toepassing van de vergunningenmarkt
geen bezwaren kleven. Uit de hoofdstukken m en IV is immers gebleken
dat er nogal wat voorwaarden aan toepassing van de vergunningenmarkt
kunnen worden gesteld. Deze juridische voorwaarden dienen in acht te
worden genomen bij de besluitvorming omtrent de mogelijke toepassing
van het instrument. Hiervoor is aangegeven dat wat dit betreft het voorstel

138 Zie: StichtingNatuur enMilieu, De invloed vanhet niet-verhandelbaar stellen van mestquota
op het mestoverschot, Utrecht, nota van 3-9-199l.

139 Zie ook §ID.3.6.3.

387



Hoofdstuk V

tot verplaatsing van mestproductierechten op bepaalde punten kan worden
bekritiseerd. Met name op grond van de onbevredigende primaire verdeling
van de mestproductierechten moet de voorgestelde vergunningenmarkt voor
mestproductierechten worden afgewezen.

3.2.5 Nieuwe beleidsvoomemens

Ten tijde van de afsluiting van dit onderzoek naar de aanvaardbaarheid van
de voorgenomen verhandelbaarheid van mestproductierechten, is het beleid
in deze gewijzigd.r" De nieuwe beleidsmaatregelen zijn aangekondigd
in de memorie van toelichting op de begroting van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor 1992. Er mag worden aangeno-
men dat deze beleidsvoornemens aanvullend zijn op de in de Notitie
mestbeleid tweede fase voorgestelde maatregelen. Het volgende wordt
voorgesteld:

In de Meststoffenwet wordt een bepaling opgenomen die het mogelijk
maakt de niet benutte mestproductierechten van overschotbedrijven te
schorsen. Hiervoor worden enkele peiljaren (1990, 1989 of 1988)
genomen, waaruit door de veehouder mag worden gekozen. Het eerder
voorgestelde kortingspercentage van 30% bij een verplaatsing vervalt.
Mocht de mestproductie als gevolg van de Verplaatsingswet toch
toenemen, dan kunnen de over te dragen mestproductierechten alsnog
worden gekort met maximaal 25 %; 141

In de gebieden die niet als overschotgebieden worden aangemerkt zullen
de eindnormen versneld worden ingevoerd;
Het grondgebonden mestproductierecht wordt gekort tot een niveau dat
beter is afgestemd op de eindgebruiksnormen. Hierbij wordt opgemerkt:
'De eventuele mestproduktie die ligt in het traject tussen dit aldus
verlaagde grondgebonden mestproduktierecht en het huidige grondge-
bonden mestproduktierecht, wordt dan in beginsel alleen nog erkend
voorzover deze opvulling zich heeft voorgedaan in de peri ode v66r de
indiening van het onderhavige begrotingsvoorstel (september 1991).';
In de wet zal de mogelijkheid worden opgenomen de mestrechten van
overschotbedrijven 'tijdelijk generiek' te schorsen. Hiervan wordt
gebruik gemaakt indien er vertraging zal zijn in de verwerking en de
afzet van de mest;

140 Zie onder meer De Yolkskrant van vrijdag 13 september 1991: 'Wetgeving moet inkrimping
veestapel mogelijk maken'.

141 Zie de Scrt. van 11-11-1991, nr. 219.
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Ter handhaving van de in de Notitie mestbeleid tweede fase aangekon-
digde bepaling, dat een bedrijf bij een verplaatsing (en ieder bedrijf
vanaf 1995) moet kunnen aantonen dat de geproduceerde mest
verantwoord kan worden afgezet wordt een zogenaamde 'prohibitieve
heffing' overwogen.

Deze maatregelen doen het hierboven gemaakte bezwaar met betrekking
tot de start van de markt niet vervallen. Bovendien zijn de aanvullende
beleidsvoomemens niet overeenkomstig het beginsel de vervuiler betaalt:
degenen die zich milieuvriendelijker hebben gedragen en niet tot aan het
op grond van de in bezit zijnde mestproductierechten maximaal toelaatbare
hebben vervuild, komen in een ongunstigere situatie dan degenen die juist
maximaal hebben vervuild. Dit heeft zowel betrekking op de grondgebonden
als op de niet grondgebonden mestproductierechten. In plaats van een
betalende vervuiler kan er dan een verdienende vervuiler ontstaan.

De aangekondigde beleidswijziging en het wetsvoorstel verdienen gezien
bovenstaande opmerkingen heroverweging.lf Het verbod tot verhan-
delbaarheid zou zich bijvoorbeeld ook tot de gebruikte mestproductierechten
kunnen uitstrekken. Altematieve maatregelen waarbij het element van de
verhandelbaarheid niet wordt uitgesloten zijn ook denkbaar, bijvoorbeeld
een generieke korting op de ongebonden mestproductierechten.

3.3 Het anti-verzuringsfonds

3.3.1 Het voorstel

In 1988 is een in opdracht van de Minister van VROM opgesteld rapport I
verschenen, getiteld 'Een anti-verzuringsfonds'. Dit rapport bevat een
voorstel voor een vergunningenmarkt.r" De opdracht hield echter niet

142 Dit geldt naar alle waarschijnlijkheid ook voor de op 26 november 1991 ingediende nota
van wijziging van het wetsvoorstel Wet verplaatsing mestproduktie (TK 1991-1992,21 114,
or. 5.) In de toelichting (p. 9) staat dat de aanpassingen van het wetsvoorstel grotendeels
voortvloeien uit de voomemens zoals die zijn verwoord in de Notitie mestbeleid tweede
fase en het daarover met de Tweede Kamer gevoerde overieg. Gezien de datum van afsluiting
van dit onderzoek is deze nota van wijziging evenwel Dietmeer verwerkt.

143 P.B. Boorsma, P.C. Gilhuis,l.B. OpschoorenB.M.S. VanPraag, Een anti-verzuringsfonds,
's Gravenhage 1988, m.n. p. 25-27. Overigens heeft Bressers er op gewezen, dat dit voorstel
naar zijn mening volledig past bij zijn voorstel in Milieu op de marla om een mengvorm
van een heffing en een vergunningenmarkt te introduceren. Zie 1.Th.A. Bressers, Het
marktmechanisme als milieubeheerder, in: Bestuursforum, 1988, p. 312-314. Het voorstel
van de commissie Boorsma bevat echter ook de verhandelbaarheid van vergunningen, dat
in het voorstel van Bressers ontbreekt.
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in om een voorstel tot een vergunningenmarkt te doen, maar om de
mogelijkheid tot de invoering van een egaliserende hefting op verzurende
emissies na te gaan. Voor de beoordeling van deze mogelijke financie-
ringsvorm voor het verzuringsbeleid gold als randvoorwaarde dat de
rijksbegroting en de collectieve lasten niet zouden mogen worden verhoogd.
Deze politieke voorwaarde vloeide voort uit het regeerakkoord van het
Kabinet Lubbers n. De comrnissie heeft deze voorwaarden als een beperking
op haar adviseringsmogelijkheid aangemerkt.l" Zij heeft uiteindelijk
geadviseerd tot de instelling van een anti-verzuringsfonds met een egalise-
rende werking, in het kader waarvan de verhandelbaarheid van vervui-
lingsrechten voorkomt.

I Ret volgende wordtin het rapport in hoofdlijnen voorgesteld. Ben nationale
I (niet tot de overheid behorende) milieu-instantie moet van iedere emittent

van verzurende stoffen (zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en
vluchtige organische stoff en) een vergoeding voor het vervuilen van de

Ilucht innen.J" Er zal een standaardtarief voor deze vergoeding moeten
worden vastgesteld. Ten bewijze van het voldaan hebben van de vergoeding
geeft de milieu-instantie op aanvraag van de vervuiler milieubiljetten af
(in de media ook wel als 'miljetten' betiteld), die een bepaalde looptijd
hebben (l, 2 of maximaal 3 jaar, daarover geeft de commissie geen
uitsluitsel) 146. Ret milieubiljet is een waardepapier dat aan de vervuilers
na betaling van de vergoeding wordt uitgereikt. Ben vervuiler mag slechts
de betreffende stoffen uitstoten indien hij daarvoor voldoende milieubiljetten

I in zijn bezit heeft.
De vergoeding en de milieubiljetten worden gerelateerd aan tonnen

, verzurende emissie. Hierdoor wordt rekening gehouden met de hoeveelheid
zuur die effectief uit een kilogram van elke stofgroep gevormd wordt.

De milieubiljetten mogen worden verhandeld tussen de vervuilers onder-
ling, waardoor een vergunningenmarkt wordt gecreeerd. In het voorstel
wordt evenwel het primaat gelegd bij de (bestaande) bevoegdheden van
de overheid om regels te stellen aangaande gedragsalternatieven van

144 Zie P.B. Boersma e.a., a.w. p. 2.
145 Onder de werkingssfeer van deze verplicbting zouden onder andere electriciteitscentrales,

landbouwbedrijven, autobezitters en producenten van produkten die verzurende stoffen
uitstoten (bijvoorbeeld een verffabrikant) va1len. Zie ook de interessante bijlage illvan bet
rapport, waarin wordt aangegeven wat mogelijk de kosten zouden zijn voor bepaalde
emittenten indien de vergoeding op Fl. 1,50 per kg. verzurende stof zou worden gesteld.

146 P.B. Boorsma e.a., p. 21.
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vervuilers.!" De met milieutaken belaste organen van rijk, provincies
en gemeenten bepalen via de gebruikelijke procedures hoeveel elke vervuiler
mag emitteren. De milieu-instantie bepaalt hoeveel milieubiljetten elke
vervuiler tegen de normale vergoeding mag afnemen. De vervuilers kunnen
niet meer milieubiljetten aanvragen dan op grond van de bestaande regule-
ringsvormen is toegestaan. De vergunningenmarkt wordt dus in het voorstel
gezien als een aanvul1end instrument op de overige instrumenten van het
milieubeleid, waaronder met name de directe reguleringsvormen. De
bestaande instrumenten dienen onder meer om een te sterke concentratie
van vervuilingsrechten op een bepaalde plaats te voorkomen. Aangenomen
mag worden, dat indien zich bij de uitstoot van de betreffende verzurende
stoffen locatiespecifieke milieu-effecten voordoen, deze door de (bestaande)
directe reguleringsvormen worden gereguleerd.
De noodzakelijke emissiereducties zullen niet in hoofdzaak via de bestaande
directe reguleringsvormen worden opgelegd, alhoewel deze mogelijkheid
wel blijft bestaan.!" Deze zullen vooral via subsidieregelingen (afkomstig
uit het anti-verzuringsfonds) worden bevorderd.

Elke vervuiler wordt wettelijk verplicht om per aangegeven peri ode
voldoende milieubiljetten aan te vragen voor zijn verwachte emissie. De
milieu-instantie is volgens het advies in principe gehouden om aan elke
vervuiler op aanvraag voldoende milieubiljetten te verstrekken. Uit het
advies blijkt niet dat door de milieu-instantie bij de afgifte van milieu-
biljetten bijzondere criteria mogen of moeten worden gehanteerd. Hetgeen
wordt aangevraagd moet door de milieu-instantie worden verstrekt, tenzij
er sprake zou zijn van een overschrijding van de op grond van de bestaande
reguleringsvormen toegestane vervuiling.!" Door de commissie wordt
ook voor mogelijk gehouden, dat in een vergunning of algemene regel door
een overheidsorgaan bepaald kan worden dat een daarbij toegelaten emissie
binnen een bepaalde marge mag worden overschreden, indien daarvoor
milieubiljetten worden aangewend die van een andere vervuiler zijn
verkregen. ISO

Er is een beroepsgang bij conflicten tussen de milieu-instantie en de
vervuiler over het niveau van rechten op milieubiljetten.

147 Zie P.B. Boorsma e.a.• p. 18 sub i. Het voorstel spreekt van: 'primaat (... ) van het instrument
regulering' .

148 Zie P.B. Boorsma e.a., p. 27.
149 Zie P.B. Boorsma e.a., p. 21-22.
150 Zie P.B. Boorsma e.a., p. 27.
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De eerste uitgifte verdient bijzondere aandacht, aldus de commissie. In
principe begint dan e1ke vervuiler met een recht op milieubiljetten tot het
niveau aan emissie dat op grond van de bestaande reguleringsvormen
(vergunning of algemene regeIs) is toegestaan. Bij volgende uitgiftes is het
niveau van de eerste uitgifte bepalend.

Deze aansluiting op de bestaande regulering kent volgens de commissie
enkele knelpunten, hetgeen een beroepsgang voor de vervuiler noodzakelijk
maakt:

'Dit kan b.v. relevant zijn in gevallen waarbij de interpretatie van
vergunningvoorwaarden, leidend tot een bepaald niveau van rechten,
niet zo eenvoudig is. Veel vergunningvoorwaarden zullen zelfs niet
expliciteren hoeveel tonnen van de vier verzurende stoffen uitgestoten
mogen worden.'. lSI

Bovendien kan het zijn dat een vergunning ontbreekt of een onjuist niveau
van emissie bevat, bijvoorbeeld omdat deze te hoog zijn in vergelijking
met andere bedrijven. De commissie wijst er op dat zich ook het geval kan
voordoen dat de rechtens toegelaten emissie de feitelijk verrichte emissie
ver overschrijdt. In dergelijke situaties zou bij de primaire verdeling van
de vervuilingsrechten niet zonder meer moeten worden bepaald op het
'vergunningenniveau, omdat men dan een economisch voordeel zou kunnen
toespelen aan degenen die tot op heden inadequaat zijn gereguleerd.' .IS2

De commissie adviseert dat de wetgever de procedure rond de eerste
uitgifte afzonderlijk zal moeten regelen, waarbij zij in het bijzonder doelt
op de bevoegdheden van de milieu-instantie terzake, de criteria die bij de
toepassing van die bevoegdheden moeten worden toegepast en de bezwaar-
en beroepsprocedures die hierbij moeten worden gevolgd. Hoe het criterium
voor de eerste uitgifte precies zou moeten luiden, wordt echter niet
aangegeven.

Na de eerste verdeling van de vervuilingsrechten heeft elke vervuiler in
beginse1 recht op een gelijkblijvende hoeveelheid biljetten in een volgende
periode. Dit impliceert dat van toekomstige aanspraken van vervuilers op
de afgifte van milieubiljetten kan worden gesproken. De commissie geeft
aan, dat de rechten worden verminderd indien de vervuiler milieubiljetten
retoumeert aan de milieu-ins tan tie, waardoor ook de verschuldigde
vergoeding lager wordt, of indien de milieu-instantie financieel heeft
bijgedragen in bestrijdingsmaatregelen. In dergelijke gevallen verliest de

151 Zie P.B. Boorsma e.a., p. 23.
152 Zie P.B. Boorsma e.a., p. 24.
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vervuiler ook de toekomstige aanspraken op de vervuilingsrechten volgens
een overeenkomstig niveau. 153 In de eerste genoemde situatie kan de
vervuiler alleen nog tegen een verhoogd tarief milieubiljetten verkrijgen
van de milieu-instantie.P'

De rechten kunnen ook worden verminderd doordat rijk, provincies
of gemeenten de toegelaten emissie-niveaus hebben verlaagd. Dit is een
consequentie van het primaat aan de bestaande bevoegdheden tot regulering.

De commissie stelt voor dat de milieu-instantie over mogelijkheden zal
beschikken om het aantal uitstaande milieubiljetten geleidelijk aan te verklei-
nen. ISS De Minister van VROM zou hieromtrent richtlijnen moeten kunnen
geven. Deze bevoegdheid zou in het algemeen aan de Minister in ruime
mate moeten toekomen. Bovendien 'dient hij over de bevoegdheid te
beschikken om de milieu-instantie in individuele gevallen aanwijzingen te
geven, en om essentiele besluiten van de milieu-instantie aan goedkeuring
te onderwerpen' .156 Voorts wordt gesteld dat in alle gevallen de minimum-
vereisten voor het functioneren van de milieu-instantie door middel van
wetgeving moeten worden gewaarborgd.F"

Aan de milieu-instantie wordt een actieve rol toegedacht terzake van
de besteding van de heffing-inkomsten: het kan als marktpartij milieubiljetten
terugkopen en het kan subsidies verlenen voor investeringen, onder de
voorwaarde dat een corresponderende hoeveelheid milieubiljetten wordt
geretoumeerd. Door de commissie wordt gesteld dat door een 'dominante
rol' van de milieu-instantie op de markt voor vervuilingsrechten bepaalde
nadelen van het wat zij noemen 'pure emissierechtensysteem' worden
voorkomen, zoals ongewenst strategisch gedrag van bedrijven ten opzichte
van elkaar. 158

De milieu-instantie zou verder als bemiddelende instantie kunnen
optreden voor de onderlinge verplaatsingen van de milieubiljetten. De
commissie stelt zelfs dat vervuilers die milieubiljetten wensen te verkopen
dit bij de milieu-instantie moeten laten registreren.P"

153 Zie P.B. Boorsma e.a., p. 16.
154 Zie P.B. Boorsma e.a., p. 22-23.
155 Zie P.B. Boorsma e.a., p. 23.
156 Zie P.B. Boorsma e.a., p. 19.
157 Zie P.B. Boorsma e.a., p. zo.
158 Zie P.B. Boorsma e.a., p. 18.
159 Zie P.B. Boorsma e.a., p. 27.
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Er worden twee verplaatsingsvormen onderscheiden: een permanente en
een tijdelijke.l'" In het eerste geval vermindert de toekomstige aanspraak
van de verplaatser met het aantal verplaatste vervuilingsrechten; in het
tweede geval vindt er slechts een tijdelijke verplaatsing plaats, waardoor
er geen vermindering van de toekomstige aanspraak plaats vindt. Ret wordt
als zodanig in het advies niet genoemd, maar het tweede geval zou door
middel van verhuur van vervuilingsrechten kunnen worden gerealiseerd.

Omtrent de verplaatsing wordt opgemerkt, dat deze bij de milieu-
instantie dient te worden gemeld. Pas na registratie door de milieu-instantie
van de overeenkomst tussen de vervuilers wordt de verplaatsingsovereen-
komst als geldig beschouwd. Dit betekent dat er dus een reactie van over-
heidswege dient te komen op een melding van een overeenkomst tot
verplaatsing, in de vorm van een registratie. In het voorstel wordt niet
aangegeven of, en zo ja, in hoeverre, er een beoordelingsvrijheid in deze
aan de milieu-instantie wordt overgelaten. Terzake van een verplaatsing
moet verder volgens de commissie aan voorwaarden worden voldaan. Zij
noemt als voorbeeld een 'minimum termijn van overdracht'. Ret is niet
duidelijk wat verder de voorwaarden zijn en of de rnilieu-instantie bij een
registratie aan deze voorwaarden mag of moet toetsen.

De commissie bepleit een nationale verhandelbaarheid. Gezien de
'grootschalige verspreiding' van de betreffende stoffen is het gevaar voor
een te grote concentratie niet aan de orde. Bovendien wordt de concentratie
voorkomen door andere milieubeleidsinstrumenten.

Ret anti-verzuringsfonds heeft een mime reikwijdte. Voor bepaalde
bronnen, zoals mobiele bronnen en andere producten, zal nader aandacht
aan de uitvoeringsaspecten moeten worden besteed. Subsidiair wordt door
de commissie voorgesteld, indien uiteindelijk om bepaalde redenen afgezien
wordt van een volledige verhandelbaarheid van milieubiljetten, een lichtere
vorm te regelen: 'te weten uitwisselbaarheid van milieubiljetten binnen
hetzelfde bedrijf of concern'. 161 Hiermee wordt dus een op de interne
'bubble' gelijkende beperkte variant van de vergunningenmarkt als alternatief
voorgesteld. Dit blijft hier verder buiten beschouwing.

De commissie heeft geen studie verricht naar de invloed van het EEG-
recht op de toepassingsmogelijkheid van het anti-verzuringsfonds. Inprincipe
ziet de commissie, ook terzake van de subsidies, geen problemen.!"

160 De mogelijkheid tot temporele verplaatsing wordt wet genoemd door de adviescommissie.
161 Zie P.B. Boorsma e.a., p. 27.
162 Zie P.B. Boorsma e.a., p. 31.
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Er is in het NMP voor een andere wijze van bekostiging van het verzurings-
beleid gekozen.P" Het Landelijk Milieu Overleg (LMO) acht evenwel
zowel de toepassing van de regulerende heffing als een vergunningenmarkt
geschikt voor de regulering van verzurende emissies. Uit het onderzoek
van Wiersma is immers gebleken dat door toepassing van deze marktconfor-
me instrumenten belangrijke efficientievoordelen kunnen worden bereikt.l'"
Volgens het LMO zou de invoering van verhandelbare emissierechten, zoals
voorgesteld door de Commissie Boorsma, moeten worden overwogen. Ook
door Biezeveld is een 'gedegen discussie en oordeelsvorming' over het anti-
verzuringsfonds aanbevolen.l'"

3.3.2 Beoordeling

In deze paragraaf wordt aangegeven in hoeverre het voorstel voldoet aan
enkele eerder geformuleerde aandachtspunten. Hierbij moet in het oog
worden gehouden dat de verplaatsbaarheid van de vervuilingsrechten maar
een ondergeschikt element is van het anti-verzuringsfonds: de financiele
vergoedingen en de mogelijkheid voor de milieu-instantie om uit de
inkomsten hiervan subsidies te verlenen vormen de kemelementen. De
Commissie Boorsma heeft bovendien uitdrukkelijk gesteld, dat er aan de
operationele aspecten in het advies slechts globale aandacht kon worden
besteed. Door de commissie is dan ook enig voorbehoud gemaakt bij de
conclusies, omdat het advies binnen een beperkt tijdsbestek tot stand heeft
moeten komen.l'"

Bescherming van het milieu: locatiespecifieke effecten?
Het anti-verzuringsfonds moet worden gezien als een (efficiente) bekosti-
gingswijze van het verzuringsbeleid. Het is niet expliciet gericht op de
bescherming van het milieu en derde-belanghebbenden tegen effecten van
verzurende emissies. De genoemde bescherming wordt aan de bestaande
reguleringsvormen overgelaten. Een voorwaarde voor de aanvaardbaarheid
van de voorgestelde verplaatsing van vervuilingsrechten is dat deze
bescherming dan ook daadwerkelijk door de bestaande reguleringsvormen
wordt gegeven. Uit het advies valt niet af te leiden dat aan de milieu-

163 Zie A. Nentjes, J.L. de Vries, (red.)., Q.W. 1990, p. 97.
164 A. Nentjes, J.L. de Vries (red.), Q. w. 1990, p. 97. Verwezen wort naar de dissertatie: De

efficientie van een marktconform milieubeleid, een uitwerking van de S02 emissiebestrijding
van de Nederlandse electriciteitssector, van de band van D. Wiersma, Groningen 1989.

165 G.A. Biezeveld, Een prijskaartje voor bet milieu, in: Men R, 1988, p. 293.
166 Zie P.B. Boorsma e.a., p. 2.
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instantie in deze een taak zou toekomen bij de registratie van een verplaat-
sing. Van be1ang daarom is de bepaling dat de koper van milieubiljetten
zijn emissie slechts binnen de aan hem opgelegde reguleringsvereisten kan
vergroten.!" De vergunningenmarkt uit het anti-verzuringsfonds werkt
binnen de toegestane vervuilingsruimtes van de bestaande regulerings-
vormen. Er is derhalve sprake van een aanvullende werking van de
vergunningenmarkt. De inhoudelijke en procedurele voorwaarden die op
grond van de bestaande reguleringsvormen worden gesteld aan de uitbreiding
van de verzurende activiteiten zijn derhalve van groot belang voor de
flexibiliteit van de vergunningenmarkt. In dit verband kan bijvoorbeeld
worden gewezen op de remmende werking van de technologische cri-
teria.!"

Bescherming van het milieu: aansluiting op wetgeving
De bescherming van derden en het milieu tegen locatiespecifieke effecten
van de uitstoot van de verzurende stoff en dient dus binnen andere
reguleringsregiems plaats te vinden. Indien binnen dit kader het milieu en
de derde-belanghebbende voldoende bescherming vinden, is er geen reden
om hier bij de registratie van de verplaatsing rekening te houden met
locatiespecifieke effecten. De commissie gaat er vanuit dat door de bestaande
instrumenten voldoende bescherming wordt gegeven. Een nadere verduidelij-
king hieromtrent zou nuttig zijn geweest. In dit verband moet ook aandacht
worden besteed aan de openbaarheid met betrekking tot de verplaatsingen
van de milieubiljetten tussen de vervuilers.
Indien in de meeste gevallen binnen de toegestane wettelijke kaders zal
worden gehandeld is er geen aanleiding om te pleiten voor een koppeling
tussen de registratie van een overeenkomst tot verplaatsen en andere
overheidsbevoegdheden met betrekking tot de verzurende activiteit. AIleen
indien er door een bedrijf wordt uitgebreid of indien er een nieuwvestiging
plaatsvindt, komt de vraag naar een koppeling van de bevoegdheid tot
vergunningverlening voor de uitbreiding en de afgifte van milieubiljetten
aan de orde. In het advies wordt gesteld, dat bij een nieuwe vergunning
door de milieu-instantie voldoende milieubiljetten worden afgegeven.
Overigens dient, gezien deze automatische afgifte van milieu-biljetten, te
worden opgemerkt dat het plafond aan vervuilingsruimte door de bestaande
regulering zou moeten worden gegeven.

167 Zie P.B. Boorsma e.a., p. 26.
168 Zie §2.4.2 van dit hoofdstuk.

396



De toepassing in het Nederlandse milieurecht

Start van de marla
In het rapport worden de problemen die verbonden zijn aan aansluiting bij
bestaande reguleringsvormen terzake van de primaire verdeling van de
vervuilingsrechten voor een groot deel onderkend. Toch wordt er in beginsel
gekozen voor de methode van 'grandfathering'. Er is derhalve een potentiele
benadeling te constateren van degenen die milieuvriendelijk hebben
gehandeld en ten gevolge daarvan over een laag rechtens toelaatbaar
emisseniveau beschikken, waardoor zij minder milieubiljetten kunnen
aanvragen. Degenen die de grootste toegestane emissieruimte hebben kunnen
derhalve ook de meeste milieubiljetten verwerven. In dit geval echter zou
de financiele vergoeding die de vervuilers aan de milieu-instantie moeten
betalen wellicht corrigerend kunnen werken. Die financiele vergoeding moet
dan wel van een zodanig niveau zijn dat deze correctie optreedt. Bovendien
moet in het oog worden gehouden dat door de heffing een opdrijving van
de prijs van de vervuilingsrechten plaats zal kunnen vinden.

Er is ook een (door de commissie onderkend) probleem indien het op
grond van de bestaande instrumenten toegestane emissieniveau niet correct
is (bijvoorbeeld een in vergelijking met andere soortgelijke bronnen te hoog
niveau) of er gewoon niet is. De commissie geeft hiervoor geen duidelijke
oplossing. In feite zou er een algehele actie van de voor de uitvoering van
de bestaande regulering verantwoordelijke overheidsorganen plaats moeten
vinden om er voor te zorgen dat de toegestane emisseniveau' s aanwezig
en correct zijn.

Voorwaarden voor een verplaatsing
Omtrent de verplaatsingen zou een en ander nog meer gedetailleerd moeten
worden uitgewerkt, met name met het oog op het verschaffen van
duidelijkheid aan degenen die een verplaatsing willen realiseren.

In de eerste plaats zal meer duidelijkheid moeten worden verschaft
omtrent de criteria voor verplaatsing. Bovendien moet de procedure volgens
welke een registratie zal geschieden worden geregeld. Zo moet de termijn
waarbinnen de milieu-instantie een reactie moet geven op een melding
worden bepaald. Tevens dient hier de rechtsbescherming van de deelnemers
aan de verplaatsing te worden geregeld.

Verder rnoeten er bepalingen worden opgenomen omtrent de publiek-
rechtelijke aansprakelijkheid na een verplaatsing. Tevens moet worden
verduidelijkt of de Minister ook terzake van een besluit omtrent een
registratie aanwijzingen kan geven.
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De aantastbaarheid van de toekomstige aanspraken
Na de eerste uitgifte krijgt een emittent in beginsel steeds een gelijke
aanspraak per periode op vervuilingsrechten. Dit maakt het mogelijk dat
vervuilers onderling afspraken maken omtrent toekomstige aanspraken op
milieubiljetten. De vraag is of hieraan behoefte zal zijn. Het zou kunnen
dat bedrijven in nieuwe periodes meer vervuilingsrechten willen verkrijgen
dan dat zij op grond van de primaire verdeling aangevraagd hebben en
waarop zij dus bij een nieuwe periode recht hebben. Zij zouden kunnen
overwegen om deze op de markt te kopen. Het is echter de vraag of een
ander bedrijf extra vervuilingsrechten in een toekomstigjaar wil aankopen
tegen het normale tarief en deze aan een ander bedrijf wil doorverkopen.
Hier speelt ook een rol dat een bedrijf tussentijds extra milieubiljetten kan
aankopen bij de milieu-instantie, maar dan tegen een verhoogd tarief. De
winst voor de verplaatser zal niet boven die van het verhoogde tariefkunnen
liggen, omdat er dan geen reden bestaat voor het behoeftige bedrijf om
niet van de milieu-instantie te kopen.
Het rapport bevat geen expliciete aanwijzing of ook een vermindering van
het aantal milieubiljetten dat bij aanvang van een nieuwe periode door de
milieu-instantie wordt uitgegeven tot de mogelijkheden behoort. WeI wordt
opgemerkt dat door de bestaande milieu-instanties een vermindering van
de uitstoot kan worden opgelegd. Indien het de bedoeling is dat ook de
milieu-instantie het aantal milieubiljetten door middel van de uitgifte zou
moeten kunnen verkleinen, dienen hieromtrent in verb and met de rechtsze-
kerheid van de deelnemers aan de vergunningenmarkt in de wet regels te
worden gesteld. De omstandigheden waarin en de wijze waarop de milieu-
instantie van de bevoegdheid tot vermindering van het aantal milieubiljetten
gebruik zal kunnen of moeten maken dient hierbij te worden aangegeven.

Werking van de vergunningenmarkt
Vermeulen karakteriseert het voorgestelde systeem met betrekking tot de
verhandelbare milieubiljetten als 'zeer bewerkelijk' .169 Overigens acht
ook de Commissie Boorsma het anti-verzuringsfonds niet eenvoudig
uitvoerbaar. Zij merkt op dat dit ook niet het geval is terzake van
gedetailleerde regulering.'??

169 W.J. v. Vermeulen, Ret economische en communicatieve sturingsmodel: alternatieven voor
regulering in het milieubeleid? in: P. Glasbergen (red.), Milieubeleid: theorie en prakzijk,
'9 Gravenhage 1989, p. 19l.

170 Zie P.B. Boorsma e.a., p. 37.
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Op sommige punten zou het systeem van het anti-verzuringsfonds
inderdaad eenvoudiger kunnen worden opgezet door meer aan de werking
van de markt over te laten. Zo wordt in het rapport gesteld:

'Elke vervuiler heeft het recht om milieubiljetten in de lopende periode
aan de milieu-instantie te retourneren, indien hij die niet langer nodig
meent te hebben. (... ) De milieu-instantie retourneert op zijn beurt de
vergoeding, maar verlaagt tevens het recht op milieubiljetten voor de
nieuwe periode. ' .171

Overwogen zou kunnen worden om dit element aan de werking van de markt
over te laten. Indien een vervuiler teveel milieubiljetten heeft gekocht, kan
hij trachten deze te verkopen.
Bovendien wordt in het advies gesteld, dat als de vervuiler tot het inzicht
komt dat hij een tekort aan milieubiljetten heeft, hij alsnog recht heeft op
verstrekking van milieubiljetten, maar dan tegen een verhoogd tarief:

'Deze vervuiler heeft er door een voorafgaande teruggave van
milieubiljetten zelf voor gekozen om zijn rechten te verlagen, zodat
een dergelijk verhoogd tarief op zijn plaats is'.

Echter:
'Indien er sprake is van produktieuitbreidingen die tot een nieuwe
vergunning leiden, dan kan een vervuiler daarvoor milieubiljetten tegen
norm ale vergoeding kijgen'.

Het zou eenvoudiger zijn een (verhoogd) tarief te hanteren. In de voorgestel-
de situatie dient er een beoordeling door de milieu-instantie plaats te vinden
of er sprake is van productieuitbreiding of niet. Deze taak zou niet behoeven
te worden toegekend aan de milieu-instantie. De reden voor de prijsdifferen-
tiatie is niet geheel duidelijk. Het verhoogde tarief zou een extra emissie
economisch onaantrekkelijk moeten maken volgens het rapport. Onduidelijk
is waarom dit motief niet zou gelden voor productieuitbreidingen.

Ook een voorgestelde verplichte registratie van het voornemen om
milieubiljetten te verplaatsen is te bewerkelijk en moeilijk controleerbaar.
Bovendien is het waarschijnlijk dat bedrijven in sommige situaties wel
vrijwillig van deze makelaarsdienst gebruik willen maken.

3.3.3 Slotopmerkingen

Het voorstel bevat slechts de hoofdkenmerken van het anti-verzuringsfonds.
Met betrekking tot de vormgeving van de verplaatsbaarheid van de
vervuilingsrechten zijn er nog open plekken, met name terzake van de

171 Zie P.B. Boorsma e.a., p. 22-23.
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aansluiting op de bestaande reguleringsvormen bij de primaire verdeling
van de vervuilingsrechten, en de overheidstoets van een verplaatsing. Verder
wordt er niet uitvoerig aandacht besteed aan de handhaving van de
verplichtingen. Het betreft echter een binnen kort tijdsbestek tot stand
gebracht advies, en de daarin geschetste hoofdlijnen bieden een aanzet tot
een aanvaardbaar model voor de verplaatsing van vervuilingsrechten. Het
is jammer dat het voorstel geen nadere uitwerking of een parlementaire
behandeling heeft gekregen. Bedacht moet worden dat de verplaatsbaarheid
van vergunningen slechts een onderdeel is van het voorstel. De verplaats-
baarheid van vervuilingsrechten tussen vervuilers neemt een beperkte rol
in, de financiele stromen tussen vervuilers en milieu-instantie spelen een
hoofdrol. De discussie over het rapport is vooral beheerst door de vraag
of de wijze waarop de Commissie Boorsma heeft getracht de randvoorwaar-
den in acht te nemen, wel aanvaardbaar is.

Tot slot kan worden gewezen op de toepassing van het voorstel voor andere
milieubelastende activiteiten. Door de Commissie Boorsma wordt gesteld
dat het idee van een anti-verzuringsfonds zich voor veralgemenisering
leent.!" Voorgesteld wordt om in de Wabm een algemene grondslag voor
het systeem te leggen, waarna bij algemene maatregel van bestuur milieu-
biljetten voor nieuwe stoff en en andere milieucompartimenten kunnen
worden geintroduceerd.

Gezien het feit dat bier is geconc1udeerd dat het voorstel een aanzet
biedt om tot een aanvaardbare vormgeving van de vergunningenmarkt te
komen, moet deze mogelijkheid van toepassing voor andere milieubelastende
activiteiten niet uit het oog worden verloren. Nader onderzoek in deze is
echter noodzakelijk. Niet alleen moeten de in de vorige paragraaf
aangegeven open plekken worden ingevuld en moeten de bekritiseerde
onderdelen nader worden aangepast of uitgewerkt. Ook de inpasbaarheid
in het Nederlands milieurecht moet nader worden onderzocht. Ben
uitvoeriger onderzoek naar de verenigbaarheid met het EEG-recht is
bijvoorbeeld op zijn plaats, maar ook de andere geconstateerde belemmerin-
gen, in het bijzonder die van de technologische criteria, moeten in het
onderzoek worden meegenomen.

172 Zie P.B. Boorsma e.a .• p. 32.
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4 Slotbeschouwing: Naar een markt voor vervuilingsrechten?

Voor het voeren van een verantwoord milieubeleid is het van belang dat
er duidelijkheid bestaat over de bijdrage die verschillende beleidsin-
strumenten hieraan kunnen leveren. In dit onderzoek is getracht om meer
inzicht te krijgen in de toepassingsmogelijkheid van het in Nederland nog
vrij onbekende milieubeleidsinstrument van de vergunningenmarkt.

D.e-ver-gunning6RJJlarlrt is een.marktccnfcrm.instrumeat, waaraan in.
deecooonasche.theorie.belangriik oordelen worden toegekend. Een groot
pluspunt van de vergunningenmarkt is het feit dat de omvang van (een door
de vergunningenmarkt te reguleren.deel van) de milieubelasting in een
~~ebied bij een goede uitvoering en handhaving is gegarandeerd.I"
Anders dan bij de milieuheffing, is de overheid derhalve voor het bereiken
van de ten doel gestelde beperking van de milieubelasting niet afhankelijk
van de gedragsbeinvloedende werking van een prijsprikkel, in casu de prijs
van het vervuilingsrecht. 174 Deze prijsprikkel kan evenwel bij de vergun-
ningenmarkt tot bepaalde voordelen leiden, die bij de klassieke regulerings-
vormen ontbreken. Door de prijs van het vervuilingsrecht zou er immers
onder bemJ,aJdeomS1:andigbed0n-een-efficiente-benriking-4lan-de tendoel
gestelde milieukwaliteit kunnen ontstaan, en zou er een stimulans voor
technolo . che ontwildreliJ1gzijn. Het instrument van de vergunningenmarkt
past bovendien in theorie goed in de nieuwe, breed gedragen opvatting
terzake van de wijze van overheidssturing. Uitgan~unt daarbij is dat de
overheid meer '0 afstand' en globaler stuurt.Daardoor, t,e binnen
de wettelijk bepaalde kaders meer ruimte gelaten voor.afwegingen door
bur ers OOnven eninstelIingen. De prijs van het vervuilingsrecht vormt
daarbij een stimulans voor (potentiele) vervuilers OID naarstig- te-zoeken
naarvormen van zo min mogelijk inilieubelasting. Hiermee wordt bijgedra-
gen aan het verinnerlijkingsheleid van de overheid. De vergunningenmarkt
is voorts een uitstekende combinatie van een effe.cf.:. elLbron erichteAaDpak.
Enerzijds wordt.immers het niveau van milieubelastingjn.een.bepaaldgebied
genormeerd (effectgerichte benadering), terwijl anderzii ds ook de bronnen
vande.betreffende rriilieubelasting in hetzelfde ebied worden gere~uleerd.

Uit dit onderzoek blijkt evenwel dat de vergunningenmarkt niet in elke
willekeurige vorm en voor elke situatie kan worden toegepast. Aan de

173 Ook in een situatie van economische groei is deze milieukwaliteitgegarandeerd. A. Nentjes,
a.w. 1991(a), p. 165.

174 Bij een milieuheffingvaltde kwantitatieveverhoudingtussenhet beoogdeemissiereducerende
effect en de inzet van de heffing vooraf moeilijk aan te geven. Zie bijvoorbeeld TK 1991-
1992, 22 302, nr. 4, p. 65.
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vormgeving en toepassing van het instrument zijn immers met name in H.m
en H.IV diverse voorwaarden gesteld. Deze vloeien onder meer voort uit
het feit dat er uit oogpunt van bescherming van het milieu en de positie
van derde-beJangb~en-beperkingelf"OJTde-vrijheid ()In-veIVUi:liRgsrech-
ten te ve laatse .~gesteldrlIiel'doo wordt-de-flexibiliteit
001' de v rvuilin veeplaatserrverminderd+Het

is moeilijk om in abstracto aan te geven in welk geval er, ondanks de
beperkingen die op de verplaatsingsmogelijkheden moeten worden gesteId,

I zinvol is om de vergunnin enmarkt in het .. belei . n. Per
dI situatie zou dit, ook vanuit andere invalshoeken zoals de economische,

moeten worden nagegaan. In ieder eval komen vooral de milieubelastende
activiteiten, waarhij geeD sprake is van locatiespecifi,eke efleJ,':Um,vnor.een
vergunnin enmarkt in aanmerkin . Ook terzake van dezc,a . i eiten zal
steeQs.moeteo worden..a.fge.woge Ike van de beschikbare instrumenten
het b asbaar is. De vergunningenmarkt zal echter ~oortaan e)
ui!Q.rukkelijk deelmoete.ruri: van deze afweging.

(

Het is daarbij uiteraard van belan dat het instrument van de vergunningen-
mat:kt.inpasearu:· in-het-£eGhtsstelseI-waaRn.1let-wu..moeten.fiiiJ.ctioneren.
In dit hoofdstuk is aangeven, dat er nogal wat barrieres zijn voor inpassing
van de vergunningenmarki in het Nederlands rriilieurechlliljjICsfelsel. Er
kan echter niet worden gesteid dat deze knelpunten van zodanige aard zijn,
dat de vergunnin enrnM el meer zou moeten uitmaken van de
N..e.deIlandse..dis.Cussi~w-i~an-reguleRng van.milieub, asJs<p
edrag. Het kan niet worden uitgesloten dat zich in het Nederlandse

milieubelei fie-'V66f eet-E:iie-gesGlUkt-iS-¥GG&:-deioret vA..n
de vergunnin enmarkt. Bovendien zouden bepaalde uitgangspunten van
het Ned-erlands milieurecht nog eens kunnen worden overdacht. Dit alles
vergt evenwel een creatieve en onorthodoxe houding van de overheid.

De Nederlandse milieuwetgeving is bovendien reeds sterk uitgebouwd
en er worden reeds tal van milieubelastende activiteiten gereguleerd. Dit
betekent echter niet dat er geen nieuwe maatregelen nodig zijn. Uit het
rapport Zorgen voor Morgen' is bijvoorbeeld gebleken dat er nog forse
reducties van bepaalde stoffen moeten worden gerealiseerd. zien de
slechte toestand van het milieu is bet vooralsnog niet geoorloofd voor de
overheid om ~uw~~wandeleo en sIecbts te vem:oumen
op reeds bes ule . n uit an s unten. Het verkennen
van nieuwe reguleringsvormen (zoals de vergunningenmarkt) voor het
voeren van milieubeleid is niet alleen voor nieuw te reguleren milieubelas-
tende acitviteiten mogelijk, maar kan ook met betrekking tot de intensivering
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van het beleidsinstrumentarium plaatsvinden. De vergunningenmarkt zou
met name kunnen worden betrokken in de discussie terzake van de (aan
te scherpen) regulering van niet-locatiespecifieke milieubelastende
activiteiten.

De mogelijkheid van toepassing van de vergunningenmarkt in het
Nederlands eubeleid moet aar IJ 10 uro ees perspectief worden
beschouwd. De mogelijkheid voor een lidstaat om in het ka er van erEEG-
Verdrag een milieubeleidsinstrument zoals de vergunningenmarkt toe te
passen, moet immers van geval tot geval worden bepaald. Dit is met name
ook nodig gezien de vele onderwerpen die door de secundaire EEG-
milieuregelgeving reeds worden bestreken.

Gezien de grote invloed van het EEG-recht op het nationaal milieubeleid
is er aanleidiiig om te seen, at men 00 - EEG--niveau oog dient te
irebmmvOl e oepasslOgsmogelijkheid van de vergunningenmarkt. Zowel
de mogelijke toepassing van de vergunniiigenmarkt door een lidstaat, als
ook een communautaire vergunningenmarkt dient daarbij te worden
overwogen. Met name.her grote toepassingsgebied van de EEG maakt in
pnnc.ipe.eenGGm~e-vel=-gunningenmarlct.Y.Q .et-Iocaties ecifieke
. ·eubelastende activiteiten aantrekkelijk. Het is duidelijk, dat een

dergeli ·ke communautaire ver nnin enmarkt automat:isc een mpassing'
van het instrument in ooze rechtsorde zalleiden. Dit is bijvoorbeeld reeds
het geval bij de regulering van de stoff en die de ozonlaag bedreigen. Aan
de inzet van de vergunningenmarkt op communautair niveau (ofwel
internationaal niveau) is echter nog weinig onderzoek gewijd. Er liggen
bijvoorbeeld vragen met betrekking tot de wijze van verdeling van de
vervuilingsrechten, en de mogelijkheden tot handhaving van het instrument.
In ieder geval zou in het kader van de besluitvorming terzake van een
communautaire of internationale vergunningenmarkt ook aandacht moeten
worden besteed aan de voorwaarden die in dit onderzoek zijn gesteld terzake
van de toepassing van dit instrument.

Bij.de o"ervlegiflg tot iOllOerin an een vergunningenmarkt moet de wijze
van de..start"yan de yergnnningenmarkt,i.e. v de!IDgv'arnte-yervuilin~-
rechteii door de overheid, gged worden doordacht. In de VS is een gebruik
gemaakt van een 'fin n ... erdeling' van de vervuilingsrechten door de
overheid, met uitzondering van de beperkte voorziening daartoe in het kader
van et 'acid rain allowance trading'. ~~ ttemin verdient de financiele
verdeling van d~ilin srechten door de overheid serieuze overweging.

175 Zie §IV.8.3.3.2.
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Het feit dat de veryuj1ers bij bet verkrijgen van vervuilingsrechten van de,
overbeid bii de start van de markt reeds moeten betalen voor het vervuilings-
recht, heeft het voor Dkkel is
tot milieuvriendelijk(er) edra. Hiermee worden de bedri'ven ex a
geprikkeld am een eventuele defen ie Q din terzake van de zorg voor
1.!.etmilieu te laten varen. Bedrijven zulle_nimlI\e.[£baat.kunnen on ervm<:tal
bij het actief zoeken-naar ....milieuv.Rendelijk~ gedragsalternatieven.

Watb.etrefthet-Neder-lamis-miliel:lbeleid¥alt..te..l'.ex:wachte.n, r te en
de variant waarbij-d~lingsf6Gbten-dgg~beid slechts te en
e~n financilile prestatie worden ve:cleend, dezelfde.weerstanden uit het
bedrijfsleven zullen zijn als..ie~de invoer van een.milieuheffing.op
brandstof en energie, Een van de bezwaren van het bedrijfsleven tegen een

\

nationale milieuheffing is dat zijn internationale concurrentiepositie zal
verslechteren. Het dringt dan ook aan op een aanpak in internationaal
verband, en is tegen eenzijdige nationale maatregelen. Ben probleem bij
een internationale aanpak is evenwel dat er eigenlijk sprake zou moeten
zijn van een goede handhavingsstructuur op intemationaal niveau. Dit speelt
ook bij een internationale (of communautaire) vergunningenmarkt.

Bij een eenzijdige, nationale toepassing van de vergunningenmarkt

t

waarbij de vervuilingsrechten door de ove.rheid financiecl worden verdee1d,
zou kunnen orden overwo en om de lastenverzwarin die gelegen is in
het feit dat voor de verY . . d te compense-
reno Het systeem van het hiervoor besproken voorstel voor een an -
verzuringsfonds geeft hiervoor een voorbeeld. Dit voorstel zal niettemin
verder moeten worden uitgewerkt. Daarbij moeten de Europeesrechtelijke
randvoorwaarden uiteraard in acht worden genomen.

C'Tf:zjende weerstanden dje er bij het bedrijfsleven bestaan tegen een
financiele _belasting.-gp-mili~u¥eMJilin~1-eeDS.-ges.te dat een
vergunningenmarkt waarhij de Yervujljngsrechten-gl'aas-weFaoo-ver-tfeelti-
op basis van de historiscbe vervujJjngsniveaus,-een l1itweg kan.zii n voor
het meer gaan toepassen van marktconforme instrumenten.176 Een
administratieve verdeling-van-ae-vervuilingsrecnten kan weliswaar wordell -
beschouw..5L als een mogelijk alternatief voor d!:lfinanciele verdeling van

!dXXenr.llilingsreChten, maar dan dient er in ieder geval te worden geWfg{!~0..Qreen verdeling, die gezien hetbeginsel 'de venmiler beta a]t , aanzaard-
.haar.i . In dit llzicht-kan--b-ij'VOOJ:beeld-het-Nedei'landseyoorstel tot.het
~rplaatsbaar_stellen¥all-de-mest:pFOOuctiueGhten niet worden ondersteuAd
in de vorm waarin bet isgedaan. Een toepassing van de vergunningenmarkt

176 A. Nentjes, a.W. 1991(a), p. 159-165.

404



De toepassing in het Nederlandse milieurecht

waarbij de yervuilingsrechteo administratiefworden v:erdeeld, isbovendien
minder marktconfoon-dan- die waarbij de- vervuilingsrechten door de
ov.e.rheid worden geveild of verkocht.

't.oepassing yan de zergunningenmarkt.znet.andere woorde de inzet van
~erMndclbaar.heid-wn...:v.erv.uilingsrechten, in bet NedeJ ands milieurecht
zou leiden tot ren ~W~jre--VilR-sturing an- milieube astend
gedrag. Het instrument verschilt aanrnerkelijk van de meest gebruikte
regulerin sv - - In het-Nederlands rnilieurecht. De vergunningenmarkt
wijkt bijvoorbeeld nogal af van de in het VAR-wetsvoorstel geregelde
(klassieke) 'command and control' in de vorm van een beperkt integraal
vergunningenstelsel en algemene regels, Het overwegen van de inzet van
de vergunningenmarkt vergt derhalve een 'nieuw denken' van de overheid
met betrekking tot regulering van milieubelastend gedrag.'"?

Het is aan de overheid om te bezien, wat de mogelijkheden.zij om__
een dergelijk alternatief-instmment-als- de vergunningenmarkt in het
milieurecht in te zetten, Wellisht-is het raadzaam om, J2ij wijze van
experiment, te beginnen met 66n toepassing. 178 Aan de hand van de
ervaringen kan dan worden beoordeeld, of een meer uitgebreide toepassing
van dit instrument zinvol is. Er is bij een dergelijke beperkte toepassing
de gelegenheid om te wennen aan het idee, dat vervuilingsrechten (milieu-
vergunningen) verhandelbaar zijn. In Nederland (en in Europa) heerst er
nu eenmaal minder vertrouwen in de markt dan in de VS. Bi" een ver nnin-
genmarkt is er evenwel geen sprake van een vri' e mar' betreft immers
-e:.::e.:..:n:=.o.:..or:...;.:..e=:-:o~v;...;e~~~eL-~gestruct.J£:.eerde..en gecontroleerde verhandelbaa~
van vervuilingsrechten. In dit onderzoek is aangegeven, onder welke
voorwaar en hiertoe kan worden overgegaan. Het bereiken van de
milieudoelstelling waarvoor de vergunningenmarkt wordt ingezet, komt
vanwege het plafond aan milieuhelasting (i.e. het vastgestelde niveau van
milieubelasting dat in een bepaald gebied mag plaatsvinden en waarvoor
vervuilingsrechten beschikbaar worden gesteld) en de voorwaarden die aan
een verplaatsing kunnen worden gesteld, niet in gevaar door de toepassing
\1rn de betreffende reguleringsvorm. Uit oogpunt van milieubescherming

177 Door Bressers is er op gewezen dat het blijven denken binnen bestaande kaders niet
geoorloofd is voor de overheid. 1.Th.A. Bressers, Naar een nieuwe cybernetica in de
beleidswetenschap; oratie Twente, 1989.

178 Er zou creatief kunnen worden gezocht naar een toepassingsmogelijkheid. Zo is er
bijvoorbeeld reeds een vergunningenmarkt voor het beheersen van het autogebruik
voorgesteld: P. Bijlard, Handel in uitlaatgas, in: Intermediair, 25e jaargang, 18-8-1989,
p. 10-11.
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en derhalve ook uit oogpunt van de effectiviteit van het milieubeleidsinstru-
ment, is er derhalve geen onaanvaardbaar risico indien met de vergunnin-
genmarkt bij wijze van experiment ervaring zou worden opgedaan. Er moet
dan weI sprake zijn van een goede vormgeving, uitvoering en handhaving
van het instrument, maar dit zijn ook voorwaarden voor de toepassing van
andere reguleringsvormen. Indien zich een geschikte situatie voor toepassing
van de vergunningenmarkt zou voordoen, bijvoorbeeld een nieuw te
reguleren rnilieubelastende activiteit waarbij geen sprake is van effecten
in de nabijheid van de bron, dan zou er naar mijn mening niet moeten
worden geschroomd om de proef op de som te nemen en derhalve ervaring
op te doen met het marktconforme instrument van de vergunningenmarkt.
In theorie is er immers voldoende aanleiding om te stellen, dat met de
vergunningenmarkt in bepaalde gevallen een zinvolle bijdrage zou kunnen
worden geleverd aan het milieubeleid.
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National governments are responsible for policies which aim at the
protection and improvement of the environment. It is important that they
are clear about the possible contributions of the various policy instruments
to the implementation of a sound environmental policy. As the instruments
presently in use have their shortcomings, it is necessary to pay attention
to the possible application of alternative types of regulation.

This investigation focuses on a possible application of the permit market,
a market-based policy instrument which has hardly been known in the
Netherlands up till now. This policy instrument is especially recommended
in the economic literature, but for example the OECD is positive about
it as well. Nevertheless the permit market has been applied in a very limited
number of cases. The United States are the only industrialized country of
the West in which it has been used relatively extensively.

When the instrument of the permit market is applied to the control of
activities which threaten the environment, it can basically be characterized
as follows.

For a specific kind of environmental pollution the government fixes
the maximum of acceptable pollution in a certain area for a certain time.
This acceptable pollution is divided into quota, which can be called pollution
permits or pollution rights. The government then stipulates that it is
forbidden to cause the specific kind of pollution in the appointed area, unless
the polluter possesses a valid and sufficient pollution permit. So the
government fixes the limit to the environmental pollution in a certain area:
it is forbidden to cause more pollution than is acceptable according to the
entire quota of permits.

The government must start up the market by distributing the pollution
permits. This can be done in two different ways. The government can sell
the pollution permits to the polluters or it can distribute them according
to established administrative criteria. Combinations of these two ways are
possible as well. The polluters are entitled to trade the pollution rights
amongst them, which leads to a permit market. The government can
establish certain conditions for the transfer of pollution permits between
polluters. Pollution rights can also be reserved to be used or sold at a later
date, if legislation allows this.
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The permit market differs greatly from the traditional command and
control regulation for activities which threaten the environment. This
traditional type of regulation lays down detailed directives which prescribe
precisely what polluting behaviour is legal or illegal. Violation of these
directives is punishable. Application of the permit market, however, leaves
a freedom to choose between pollution and limitation of or abstention from
pollution. In the first case citizens or firms need to buy a pollution permit.
As this freedom of choice can be influenced by the price of a pollution right,
the permit market can be characterized as a market-like instrument.

An important positive aspect of the permit market is, that it guarantees the
limitation of the scale of a specific kind of environmental pollution in a
certain area, if it is implemented and enforced correctly. In theory the price
stimulus, which is linked to the price of a transferable pollution right on
the permit market, leads to certain advantages which are lacking in the case
of command and control regulation. Under specific conditions the desired
environmental quality could be reached in an efficient way because of the
price stimulus. The price of the pollution right may also stimulate
technological development.

Moreover, the instrument of the permit market in theory fits well in
the modern, widely supported idea about the execution of policies of the
government. Basically it means that the government is required to interact
with society 'at a distance' by means ofless detailed policies than has been
customary. A permit market leaves room to citizens, firms and institutions
to balance their interests within the limits fixed by statute. The price of
the pollution permit is a stimulus for (potential) polluters to look for ways
to limit environmental damage. Polluters might be activated in this way
to feel responsible for the preservation of the environment. The success
of the limitation of environmental damage does not depend on the influence
of the price stimulus on the behaviour of polluters, because a limit has been
fixed already by means of the maximum quota of pollution rights. This
is an important difference with the environmental levy.

In order to get a correct picture of the role which the permit market may
play in environmental policy, a legal examination of the subject matter
should not be lacking besides the perspectives of economics and public
administration. This leads to the following central question: How should
the possibility be judged, from a legal perspective, to institute a permit
market for the regulation of behaviour which threatens the environment?
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Paragraph 0.4 of this study indicates the framework which has to be
used for the evaluation of types of regulation, the permit market included.
Two functions of administrative law make up this legal framework: on the
one hand the law can be seen as an instrument for governmental action,
on the other hand the law has to safeguard the rights and freedoms of
citizens. Two groups of requirements for governmental regulation flow
forth from these functions, namely instrumental requirements (especially
effectiveness and efficiency of administrative action) and safeguarding
requirements (like the right of citizens to an appropriate judicial review
of acts of the administration).

Often a tension will occur in environmental law between observance
of the safeguards of citizens against administrative interference with their
private life and fulfilment of the instrumental requirements for regulation,
like the effectiveness of government action. In the case of a clash of the
requirements of regulation, a careful consideration of all interests involved
should lead to a well-founded balance between or an optimal mix of the
requirements. In the end it must be aimed at the legality of government
action, that is the conformity of this action with the rule of law.

The characteristics of the policy object, i.e. the environment, must also
be taken into account in the decision-making about the employment of an
instrument. Paragraph 0.4.3 describes a number of characteristics of the
environmental policy field and their effects on the regulation of behaviour
which can damage the environment. They are the following: diversity of
possible situations, technical complexity, ecological unity, the need to
prevent an undesirable deterioration of the quality of the environment, and
the status of third parties, environmental organisations included.

These third parties can act as if they represent the interests of the' silent'
environment. Thus it is even more important that third parties have a good
legal status in the case of the drafting as well as the enforcement of
regulation of behaviour which threatens the environment. One can think
of duties of passive disclosure and active information for polluters or the
government, and of rights of participation, complaint or appeal for third
parties in the context of the decision-making about the environmental policy
of the government.

There are many models to describe the instrument of the permit market.
In Chapter ill the model of the permit market has been analyzed, using
the proposal, dating from 1968, of the Canadian economist Dales. The most
important elements of the permit market are described: the pollution right,
the distribution of the pollution permits, and the possibility to transfer the
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pollution permit geographically and/or temporally. Variants of these central
elements have been indicated as well.

The basic model of the permit market has been subjected to a legal
scrutiny in paragraph m.3. This scrutiny comprises the setting of legal
standards for the protection of the environment, the status of third parties,
the possibilities to monitor the actions of those participating in the permit
market, the connection of the permit market with the existing types of
regulation and finally the role of the government in the functioning of the
permit market. The discussion is set against the background of a tension
between, on the one hand, the freedom to trade pollution rights, which
freedom must be as high as possible according to the ideas behind the permit
market, and, on the other hand, the responsibility of the government towards
the environment as well as the protection of the status of third parties.

Paragraph m.3 results in a number of limitations or conditions which
must be set for the application of the permit market in the light of the points
which have been scrutinized. A limitation on the permit market is, for
example, the fact that in some cases the government must have the power
to test the acceptability of the transfer of a pollution right. This depends
especially on the kind of activity which is regulated, like activities with
location specific environmental effects, i.e. effects on the environment in
the vicinity of the source of pollution. Regulation of these activities often
involves administrative control of the transfer of pollution rights. The legal
status of third parties must also be guaranteed in these cases. This limits
the flexibility of the permit market. So one of the conclusions in Chapter
m is, that the permit market may be a suitable type of regulation in the
cases when transfer of pollution rights does not affect location specific
environmental effects.

Another limitation is that it is incompatible with the ratio of the permit
market to take account of ecological unity at the level of individual transfers.
The government may especially need to make an integral decision, when
it has to determine the total number of pollution permits that may be
transferred in an area for activities which have effects that are not location
specific.

A necessary condition for a permit market is also that it should only
be used if it is possible to translate a harmful activity into a pollution right
that can easily be monitored. It is preferable to determine a pollution right
by laying down a rule with the acceptable amount of emission, but if this
is difficult to monitor, it is also possible to think of conversion factors for
the determination of the amount of the pollution rights. Besides this, it is
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important that a correct registration exists of the changing legal duties of
the participants in the permit market.

In paragraph ill.3 I also examined the approach which must be followed
if an activity for which a permit market is considered, has been regulated
already in another way. A distinction has been made between the use of
the permit market as an independent, extra instrument besides the type of
regulation already used for a specific activity, and a transformation of this
type of regulation into a permit market. A number of bottlenecks must be
passed to introduce a permit market in connection with the existing types
of direct regulation.

One might think of the transformation of existing non-transferable
pollution permits into transferable pollution rights, the so-called method
of 'grandfathering'. However, the principle that the polluter must pay
eventually implies that 'grandfathering' can not be recommended. This
principle implies that the actors who cause most pollution should not be
in a financially more advantageous position than the actors who took more
consideration with the environment. A minimization of pollution would
lead to a financial disadvantageous position at the start of the permit market,
however, because the more careful polluters needed fewer non-transferable
pollution permits. This would be contrary to the advantages which indirect
regulation by means of financial stimuli are considered to have.

Paragraph ill.3 finally dealt with the way in which the amount of
environmental damage to a certain area can be reduced by using the permit
market. If the amount of this reduction is known already before the start
of the permit market, it has to be laid down in the statute. If during the
working of the permit market the government wants to further reduce the
amount of environmental damage, it is necessary that the statute prescribes
in which case and in which way the pollution permits in circulation can
be affected. In the light of the legal certainty of the participants in the permit
market it is desirable that the government knows which amount of
environmental damage is allowed in a certain area for a certain period.

In Chapter IV I investigated and judged the design and functioning of four
permit markets, in operation in the United States, as far as this was possible.
These permit markets can be distinguished according to the environmental
problem which must be regulated. They are:

'emissions trading': a permit market for stationary sources of air
pollution with location specific effects;
'lead trading': a permit market for the quality of fuel for mobile sources
of air pollution;

411



Summary

'CFC-trading': a permit market for the production, import and export
of substances which cause depletion of the ozone layer, which is not
a location specific effect;
'acid rain allowance trading': a permit market for stationary sources
of air pollution (acid rain), where location specific effects do not have
to be taken into account.

The application of the permit market in the United States is part of the
'regulatory reform', that is a change in the approach of the regulation of
social activities, those that cause environmental damage included. It is
endeavoured to limit the costs related to regulation for the people subject
to it as much as possible by using the permit market. The American
government showed its confidence in this instrument especially with the
coming into force of the Clean Air Act of 1990, which instituted the permit
markets for the combat against acid rain and the depletion of the ozone
layer. It also implemented the international Protocol of Montreal in the
United States. This international agreement about the emission of ozone
depleting chemicals allows for the transfer of pollution rights between
countries, so actually it has instituted an international permit market. Besides
this, the Clean Air Act 1990 explicitly draws the attention of the states to
the possibility to make use of the trade in pollution rights.

The framework for the discussion of the permit markets, in use in the United
States, are the points of attention which have been dealt with in paragraph
m.s.

With regard to the possibility to trade a pollution permit, the design
of these permit markets satisfies the basic conditions, formulated in Chapter
ill, to a reasonable degree. However, some comments can be given on
it with regard not only to the design of the administrative test of a transfer,
but also to the powers to affect the pollution permits. A possible criticism
is the design of the instrument from the point of view of the legal certainty
of the polluters. Uncertainties about the rights to trade and to use pollution
permits may limit the functioning of the permit market, which can be seen
in the practice of emissions trading. The same applies to the acid rain
allowance trading, in which case a very broad competence has been given
to the administration to reduce the value of the allowances.

The right to trade a pollution right has been designed better for lead
trading, acid rain allowance trading and CFC-trading than for emissions
trading. The differences between the permit markets with regard to the
administrative test of a transfer depend to a large degree on the character
of the environmental problem. Emissions trading is used for an environ-
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mental problem with location specific effects. Besides this, there is an
important, and harmful, influence of existing command and control
regulation on the design of the permit market, because emissions trading
has been made to fit in in this command and control regulation.

The manner in which some permit markets have been started up in the
United States does not provide an example to imitate. The reason for this
is, that they went against the idea that the actors who cause most pollution
should not be in a financially more advantageous position at the start of
the permit market than the actors who took more consideration with the
environment. This holds especially for the way of distributing the total
amount of acceptable pollution in the case of emissions trading, where the
method of grandfathering was used.
In the case of CFC-trading a levy was introduced to correct the

advantages which grandfathering has for greater polluters. This method
of starting up the permit market can only be contemplated if the levy is
considered to be effective. Another possibility, indicated in paragraph
ill.3.5.3 sub (c), is to compensate the advantages of grand fathering for
greater polluters by means of creating a duty to pay for the permits. Lessons
can be drawn from the way in which the selling of the pollution permits
by the administration will be designed in the case of the acid rain allowance
trading.
Besides this sale there is also a distribution according to administrative

criteria in the case of the acid rain program. This distribution without costs
for the polluters is mainly based upon the emissions by the industries in
the past. There are some exceptions to this general rule, for example extra
pollution permits are granted to states with a relatively low emission level.
A pure administrative distribution of pollution permits, as specified in
paragraph IV.9.2, can be contemplated as well.

Lead trading and CFC trading show that the burdens of the application of
the permit market for the administration are not too high. There are enough
reasons to expect that this will also be the case for acid rain allowance
trading. Private initiative of trade and industry is activated more than in
the case of the traditional command and control regulation, while the efforts
of the administration are aimed at the monitoring of business activities.
The conclusion can be that these permit markets really show the government
interacting with society 'at a distance', while at the same time paying due
attention to the care for the environment and the position of third parties.
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Shortcomings in the design or the functioning of the permit markets in use
in the United States lead to the formulation of a number of (supplementary)
aspects which have to be taken into account in order to answer the question
whether the establishment of a permit market is advisable. These aspects
are laid down in paragraph IV.9.2 and are, in short, the following:
* Permit markets are more suitable for environmental problems without

location specific effects than for problems where these effects have to
be taken into account;

* The legal certainty of the participants of the permit market has to be
kept in mind when designing and executing a permit market;

* The distribution of pollution permits by the administration should not
disfavour activities which show consideration with the environment;

* It is necessary to contemplate the abolition of technological criteria like
Best Available Control Technology (BACT), when the permit market
is introduced besides an existing classical type of regulation which makes
use of them to impose obligations.

In Chapter ill a hypothesis was formulated with regard to the suitability
of the permit market for activities without location specific environmental
effects; in Chapter IV it turned out that this hypothesis was supported by
the results of the investigation. A recent example of an activity without
location specific environmental effects is the emission of so-called
'greenhouse gasses' , like chlorofluorocarbons (CFC's) and carbon dioxide.
One could also think of combatting the regional effects of the emission of
sulphur dioxide by establishing a permit market in Europe, inspired by the
example of the United States.

The conclusion, just mentioned, does not preclude thinking about the
use of a permit market to tackle activities which may cause location specific
environmental damage. However, the experiences with the permit markets
in the United States give little insight in this possibility. Regulation of this
kind of activities took place in the case of emissions trading only, but the
design of this permit market has been criticized in strong terms. This does
not mean that a permit market is impossible in similar cases, however. One
can think of using a permit market when many actors cause the same loca-
tion specific environmental damage in a certain area.

The investigation shows that the permit market can not be used in every
form and for every situation, because the design and application of the
instrument are subject to various conditions, mentioned in Chapters illand
IV. It is difficult to indicate in an abstract way in which cases it is useful
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to deploy the permit market in environmental law , taking into consideration
the limitations that must be set to the transfer of pollution permits. It has
to be decided for every specific situation, using also other points of view
like economic calculations.

It is especially important that the instrument of the permit market fits
in in the legal system in which it will have to function. In paragraph V.2
a number of possible barriers have been indicated that may hamper the
fitting in of the permit market in the Dutch system of environmental law:
* In every case it must be examined to what degree impediments exist,

arising from EC law, although the establishment of a permit market
by a Member State does not appear to be forbidden. Paragraph V.2.2.2
formulates a number of limits in this respect.
Especially the increase of secondary EC (environmental) regulation leads
to a limitation of the freedom of the Member States to pursue national
policies with regard to the environment, the establishment of a permit
market included. For that reason the question arises whether a permit
market can be established by means of secondary EC regulation. This
possibility must not be excluded, taking into account the creation of
a Community permit market for ozone depleting chemicals in order
to implement the Protocol of Montreal.

* The permit market is an instrument which fits in better in a system of
environmental law with a sectoral approach than with an integrated
approach. However, in the Netherlands the policies aim at the creation
of environmental legislation of an integrated nature. This leads to the
conclusion that the aim to integrate the existing environmental legislation
hampers the application of the permit market, but does not exclude it
altogether.

* Technological criteria in regulation, like those appearing in draft
legislation (the VAR bill), are incompatible with the application of the
permit market. A permit market is an entirely different type of
regulation than the classical command and control regulation, which
makes use of technological criteria. An important difference is that the
permit market leaves more discretion to those subject to the regulation.
So technological criteria will have to be abandoned when a permit
market is used, but this may lead to problems with EC law in some
cases. Besides this the use of technological criteria in regulation is a
basic aspect of Dutch environmental policy. It is questionable whether
the legislator is inclined to change over to an alternative type of regula-
tion like the permit market.
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* Finally an impediment may exist in the new, harmonized, procedure
for making environmental orders in individual cases.

Thus there are limits to the possibility to apply the permit market within
the Dutch system of environmental law . This does not mean that a debate
about deploying the permit market as a policy instrument is useless,
especially not when in a specific case the barriers are not too high. In certain
cases drawbacks may be overcome, so that there is more room to use the
permit market. It is important that attention is paid to the influence of EC
law when the basic characteristics of the Dutch system of environmental
law are reconsidered. In this respect one can think of the abolition of
technological criteria, which are being used in national law as well as in
secondary EC law at the moment.

A Community permit market automatically leads to the introduction of
the instrument in the legal systems of the Member States. Because EC law
influences national environmental policies to a large degree, the organs
of the European Communities should keep in mind the possibility to create
a permit market. As the area in which the permit market has to operate
(the EC) is quite large, the instrument may especially be attractive for
activities that may cause non-location specific environmental damage.
However, the use of a permit market on a Community or an international
level has hardly been investigated. Questions arise for example with regard
to the way of distribution of the pollution permits and the possibilities to
enforce the duties of the participants of the permit market. In any case the
conditions set in this investigation to the employment of the permit market
have to be taken into consideration in the decision-making about this instru-
ment on the Community level. Besides this it has to be kept in mind that
a Community permit market may thwart developments in the Netherlands,
like the pursuit of an integrated environmental law and the use of technologi-
cal criteria for regulation.

It is to be expected that the Dutch business community will be as opposed
to the variant of the permit market in which pollution permits are dealt
out after payment for them, as they are with regard to the introduction of
a levy on fuel and energy. One of the objections to a national levy for
environmental purposes is that it will worsen the competitive position of
trade and industry in the international sphere. For that reason the business
community urges for international action and resists unilateral national
measures.

If the permit market is used unilaterally on a national level and the
pollution rights are distributed according to financial criteria, a compensation

416



Summary

for this increase in the financial burden may be considered. An example
of this can be found in paragraph V.3.3, which deals with a proposal for
an anti-acidification fund for activities which lead to an acid environment.
This proposal has to be worked out in more detail, however, though it may
be an example for the treatment of other activities which threaten the
environment. Of course the European preconditions have to be observed.

A free distribution of pollution rights on the basis of historic levels of
pollution is sometimes considered as a means to overcome the opposition
of the business community against financial burdens for environmental
pollution and thus to increase the employment of market-based policy
instruments. This alternative for a distribution according to financial criteria
has its merits, but then administrative criteria have to be found which are
acceptable in the light of the principle that the polluter pays. For this reason
the Dutch proposal to make manure production permits transferable can
not be supported in its present form. This proposal is dealt with in paragraph
V.3.2.

The application of the permit market or, in other words, the transferability
of pollution permits in Dutch environmental law would lead to a new way
of regulating behaviour which threatens the environment. The government
has to consider the feasibility of using such an alternative instrument in
environmental law . Itmay be wise to start with one permit market by way
of experiment, so that the government can evaluate on the basis of these
experiences whether it is useful to expand its application. In theory there
is enough reason to expect that the permit market can contribute to the
system of environmental law . However, this instrument must be designed,
executed and enforced adequately, and so observe the conditions that apply
to other types of regulation as well.
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