
IPPC – naar een integraal Europees milieurecht? 
 
Integrated Pollution Prevention and Control, The EC Directive from a Comparative Legal and 
Economic Perspective, Chris Backes and Gerrit Betlem, editors, Kluwer Law International 1999, 155 
p. Met bijdragen van Ch. Backes, J.A. Peters, N. Emmott, J.H. Jans, R. Macrory, G. Winter, Th.G. 
Drupsteen, M.G. Faure en J.G.J. Lefevere 
 
1 - Vooraf 

Lezing van opgemeld boek, dat is gebaseerd op bijdragen gepresenteerd tijdens een IPPC-
conferentie te Utrecht in oktober 1996, scherpte zelfs de ‘euroscepticus’ in mij in het besef van het 
belang van de Europese dimensie van het milieurecht en van de noodzaak dat het debat over de 
verdere ontwikkeling daarvan verder wordt gevoerd. Ook zonder de mythes van het nieuwe 
millennium mag duidelijk zijn dat de komende decennia beslissend kunnen zijn voor de ontwikkeling 
van een coherente, uitgebalanceerde, effectieve en efficiënte ‘Europese bijdrage’ aan de beheersing 
van de milieuproblematiek. 

Het oogmerk van het (engelstalige) boek is overigens meer bescheiden, namelijk een bijdrage 
te leveren aan het proces van implementatie van de richtlijn voor Integrated Pollution Prevention & 
Control (de IPPC-Richtlijn 96/61/EC van 24 september 1996) voorzien uiterlijk voor 31 oktober 1999. 
De opzet van het boek biedt echter ook na het verstrijken van die datum, zowel voor het begrip van de 
richtlijn zelf alsook voor de verdere doordenking van de ontwikkeling van het milieurecht in Europa, 
beslist nog toegevoegde waarde. 
 
2 – De richtlijn 

De IPPC-richtlijn – die overigens ook als appendix in het boek is opgenomen - is gericht op 
het tot stand brengen van integrale preventie en beheersing van verontreiniging van specifieke 
industriële activiteiten. Daarbij wordt uitgegaan van het streven naar een hoog beschermingsniveau en 
wordt een aanpak voorgestaan waarbij emissies en effecten in alle compartimenten en van alle soorten 
in de beoordeling worden betrokken en wel zo dat het voorkomen van nadelige milieu-effecten al bij 
het ontwerp van de activiteit in beschouwing wordt genomen. De reikwijdte van de richtlijn is beperkt 
tot zes categorieën van industriële activiteiten zoals opgenomen in bijlage I van de richtlijn (aldus art. 
1). Een hoeksteen van de richtlijn is de eis dat wordt uitgegaan van BAT: toepassing van de ‘Best 
Available Techniques’ (vgl. art. 2, lid 11 en art. 3, sub a). Dit lijkt een scherpere eis dan BATNEEC 
(‘Best Available Techniques, Not Entailing Excessive Costs’), maar ‘available’ staat voor 
‘economically and technically viable conditions, taking into consideration the costs and the 
advantages’ (art. 2, lid 11), waarmee het onderscheid eigenlijk geheel vervaagd. Volgens art. 12, lid 11 
moet bij de bepaling van BAT rekening worden gehouden met de op bijlage IV genoemde factoren, 
zoals het voorkomen of beperken van afvalstoffen, minder inzet van gevaarlijke stoffen, bevoordeling 
van recyclage en herwinning, beperkt gebruik van grondstoffen en water, alsmede energie-efficiëntie. 
De (vergunningverlenende) nationale autoriteiten dienen de houder van een installatie te verplichten 
tot de naleving van een zestal basisbeginselen (preventief handelen m.n. door BAT, voorkoming van 
aanmerkelijke verontreiniging, voorkoming van afval, efficiënt gebruik van energie, maatregelen ter 
voorkoming van ongevallen en beperking van de gevolgen van ongevallen, alsmede schone 
beëindiging van de activiteit). Aan deze verplichting van autoriteiten wordt overigens geacht 
genoegzaam te zijn voldaan indien is verzekerd dat deze autoriteiten zich bij verlening van een 
vergunning voldoende rekenschap geven van genoemde basisbeginselen (art. 3 in fine). De 
vergunning(en) moeten aangeven welke eisen worden gesteld ten aanzien van de effecten op lucht, 
water en bodem en er dienen voorwaarden te zijn gesteld ter beperking van lange-afstands en 
grensoverschrijdende verontreiniging (art. 8-9). Emissienormen moeten gebaseerd zijn op BAT zonder 
uitdrukkelijk de middelen ter bereiking van de normen te bepalen (art. 9, lid 4). Het laatste is bepaald 
teneinde te voorkomen dat door het voorschrijven van bepaalde middelen een ‘meegroeien’ met de 
BAT-norm wordt belemmerd. Uitdrukkelijk is voorgeschreven dat bij de bepaling van de 
emissienormen rekening wordt gehouden met de technische kenmerken van de installatie en met de 
lokaal heersende milieucondities. Voorzover emissienormen op communautair niveau worden 
opgesteld, gelden deze voor IPPC-installaties als minimumnormen (art. 18). Als met objectieve 
toepassing van BAT ter plaatse een strengere norm zou moeten gelden, dient dit in de vergunning(en) 



tot uitdrukking te worden gebracht. In relatie tot kwaliteitsnormen geldt dat als strictere dan BAT-
normen nodig zijn om de beoogde kwaliteit te halen, hierin door de vergunning(en) moet worden 
voorzien (art. 10). Anders dan de benaming doet vermoeden verplicht de richtlijn overigens niet tot de 
hantering van één integrale milieuvergunning voor alle milieu-effecten (in elk geval in of op water, 
lucht en bodem) van op de lijst geplaatste activiteiten (zie art. 2, lid 9). Indien inderdaad wordt 
gewerkt met meerdere vergunningen, moet echter voorzien zijn in een bepaalde vorm van coördinatie 
(art. 7). Ook is voorzien in regels voor openbaarmaking en publieke participatie (ook in 
grensoverschrijdend perspectief) bij de totstandkoming van de vergunning(en) (art. 15-17). De 
bedoeling is vervolgens dat de nationale autoriteiten ‘periodiek’ toezien op actualisering van eenmaal 
verleende vergunningen. De criteria hiervoor zijn echter tamelijk vaag (zie art. 13). Overigens is 
vergunningverlening niet heilig. Het is lidstaten toegestaan te werken met zogenoemde algemene 
regels voor bepaalde typen van installaties, al lijkt het (vgl. Jans, p. 45) wel zo te zijn dat algemene 
regels nimmer de gehele vergunning kunnen vervangen (art. 9, lid 8). Ook is voorzien in de 
verplichting van toezicht op de naleving en handhaving – zij het als inspanningsverplichting (art. 14). 
  
3 – Opzet van het boek 

Het boek is opgebouwd als een drieluik. Het eerste luik behelst een beschrijving van de IPPC-
richtlijn in de context van het communautaire recht, het tweede luik een beschrijving van de richtlijn 
vanuit het nationale perspectief en het derde luik biedt een rechtseconomische analyse van de IPPC als 
instrument van communautair milieubeleid. Met deze aanpak biedt het boek een gedegen en 
informatief overzicht waarmee de lezer aan de hand van de IPPC-richtlijn met verschillende 
perspectieven wordt geconfronteerd. Zo biedt het ‘eerste luik’ het perspectief van de ontwikkeling van 
het Europese recht, in het bijzonder het Europese milieurecht. Wat is daarin de positie van deze 
richtlijn, hoe moeten we aankijken tegen de relatie tussen deze en andere Europese richtlijnen – ligt er, 
wellicht mede dankzij de IPPC-richtlijn, een toekomst in het verschiet waarbij het Europees 
milieubeleid wordt geschraagd door een logisch samenhangend – en daarmee toegankelijk, effectief en 
efficiënt - raamwerk van richtlijnen? Het ‘tweede luik’ schetst het perspectief van de verhouding 
tussen communautair en nationaal milieurecht. Hoe past de IPPC-richtlijn in de ontwikkeling van het 
nationale milieurecht van resp. het Britse, het Duitse en het Nederlandse milieurecht: is het IPPC-
instrumentarium nog wel bij de ‘nationale tijd’ (denk aan de ontwikkeling van zelfregulering), wordt 
nationaal onder integratie wel hetzelfde verstaan als in de IPPC-richtlijn en biedt deze richtlijn 
procedureel èn materieel (denk aan BAT) uitzicht op een verhoging van het niveau van 
milieubescherming? Het ‘derde luik’ plaatst de IPPC richtlijn, als communautair milieu-instrument in 
het perspectief van effectief en efficiënt overheidsbeleid: hoe verhoudt de richtlijn zich in het ‘ongoing 
debate’ over (de toepassing van) het subsidiariteitsbeginsel en hoe tot het optimaal internaliseren van 
het milieubelang in het handelen van burgers (i.h.b. van hen wier activiteiten mogelijk schade kunnen 
toebrengen aan het milieu). 
 
4 – Overzicht van de inhoud 

Ik loop de verschillende bijdragen even kort langs. Het ‘eerste luik’, The IPPC Directive in the 
EC Environmental Law Context, wordt geopend met een bijdrage van J.A. Peters  over ideeën over de 
coherentie en suggesties voor een logische basisstructuur voor een raamwerk van EU-
milieurichtlijnen. Peters wordt door de IPPC-richtlijn geïnspireerd tot een schetst van een ideaalbeeld 
van vier onderling nauwkeurig afgestemde kernrichtlijnen, te weten voor water, lucht, 
grondwater/bodem, alsmede voor IPPC. Rond deze kern van richtlijnen zou de communautaire 
milieubescherming uiteraard nog weer kunnen worden uitgebouwd met (dochter)richtlijnen voor 
nadere onderwerpen. Hij geeft voorts een beschrijving van de hoofdelementen van de onderscheiden 
kernrichtlijnen in zijn ‘ideaalplaatje’. In aansluiting hierop bespreekt hij enkele kwesties die bij het 
streven om dit ideaal te realiseren onder ogen moeten worden gezien, zoals de problematische relatie 
tussen kwaliteitsdoelstellingen en emissienormen (niet numeriek vast te leggen; met de vraag of de 
IPPC-richtlijn zich niet had moeten beperken tot BAT en emissie normen, met kwaliteitsdoelen als 
minimumnormen in sectorale richtlijnen). 

 In de tweede bijdrage uit het ‘eerste luik’ geeft N. Emmott een boeiend overzicht van de 
totstandkoming van de IPPC-richtlijn. Belangrijk is zijn observatie dat er een ruime of beperkte visie 
op het fenomeen IPPC mogelijk is. De IPPC-richtlijn representeert volgens Emmott de enge visie, 



hoewel aanvankelijk een ruime visie werd voorgestaan! De ruime visie gaat uit van de idee dat 
integratie staat voor een geïntegreerde beoordeling van (alle) milieuproblemen vanuit de drie 
milieucompartimenten/sectoren (water, lucht en bodem). Terwijl de IPPC-richtlijn zich beperkt tot 
beheersing van de milieu-effecten van bepaalde industriële activiteiten,  zou in de ruime visie de 
geïntegreerde beoordeling zowel vanuit bronnen, stoffen als getroffen gebieden moeten (kunnen) 
plaatsvinden. In z’n beperktheid zal de IPPC-richtlijn niettemin, juist door de integratie van sectoren, 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van schonere technieken in plaats van te blijven bij een enkel 
emissiegerichte- (‘end-of-pipe’-)benadering. Toch ontbreekt de ruimere en mogelijk nog effectiever 
aanpak, waarbij ook meespeelt dat anders dan in een ruime visie, in de IPPC geen aandacht wordt 
geschonken aan indirecte of zelfregulering. Last but not least moet ook het integratief karakter van de 
vergunningverlening volgens de richtlijn worden gerelativeerd. Als gezegd hoeft het immers niet om 
één vergunning te gaan. Kennelijk bleek dit al vroeg in de voorbereiding uitgesloten. In dat verband 
signaleert Emmott dat op verschillende punten in de richtlijn aan de lidstaten en de door hen 
aangewezen nationale autoriteiten een aanmerkelijke mate van discretie wordt gelaten, zoals bij de lijst 
van IPPC-plichtige activiteiten (‘installations for the production of chemicals such as….’), het al dan 
niet werken met één integrale milieuvergunning, de vraag wanneer een vergunning moet worden 
geactualiseerd (art. 13), het al dan niet handhaven van een vergunning (art. 14), alsmede de inkleding 
van consultaties tussen lidstaten in geval van grensoverschrijdende milieu-effecten. Al met al is 
Emmott echter ook weer niet ontevreden; er is nu eindelijk een communautair raamwerk voor 
integrale beoordeling van milieu-effecten. Juist in die omslag van een sectorale naar een integrale 
aanpak ligt een belangrijke stap voorwaarts.  

Jans gaat in zijn bijdrage, de laatste in het eerste luik, in op de relatie tussen de IPPC-richtlijn 
en ander Europees milieurecht. Jans stelt vast dat de IPPC-richtlijn tegenover de verticale of sectorale 
benadering, die nog steeds het Europese milieurecht overheerst, de horizontale benadering versterkt. 
Helaas blijft de richtlijn toch weer traditioneel doordat hij is geënt op de command&control-
benadering (en in die zin bepaald niet de beloftes inlost van het vijfde milieuactieprogramma). Voorts 
betreurt Jans het feit dat (art. 3 in fine van) de richtlijn ruimte biedt voor een, t.o.v. van de algemene 
eisen voor implementatie (in lijn met o.a. de zaak TA Luft), vrij zachte manier van implementeren: 
voor implementatie van o.a. BAT voldoet het indien in een lidstaat is verzekerd dat de nationale 
autoriteiten zich rekenschap geven van de basisbeginselen, zoals BAT. De handhavingsparagraaf (art. 
14) acht Jans problematisch omdat deze minder scherp is omschreven dan in enkele andere richtlijnen. 
Bij samenloop zullen (o.g.v. art. 19) de strengere eisen uit andere milieurichtlijnen moeten wijken 
voor het soepeler IPPC-regime. Positief is Jans over de balans die in de richtlijn is gevonden tussen 
procedurele en inhoudelijke elementen. Wel moeten de waarborgen voor inspraak nog worden 
uitgebreid (zoals met een hoorzitting) en hadden bepalingen inzake het beroep op de rechter eigenlijk 
toch niet meer mogen ontbreken. Tenslotte stelt hij vast dat de richtlijn gelukkig ook het aspect van 
grensoverschrijdende verontreiniging omvat – zij het helaas zonder clausule dat de inspraakrechten 
van niet-ingezetenen gelijkwaardig zouden moeten zijn aan die van ingezetenen, terwijl daarnaast ook 
aan de ingezetenen van niet-lidstaten had mogen worden gedacht. 

 
In het ‘tweede luik’ wordt de IPPC-richtlijn geplaatst in de context van de nationale 

rechtsordes van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland. Respectievelijk maken R Macrory, 
G. Winter en Th. G. Drupsteen een vergelijking van de IPPC-richtlijn met het milieurecht in deze 
landen. Enkele van de belangrijkste kritiekpunten die daaruit naar voren komen wil ik even 
aanstippen. 

Uit de drie bijdragen komt naar voren dat de integratieve aanpak enerzijds niet verder gaat dan 
enkele waarborgen voor coördinatie terwijl anderzijds ook geen helder uitgangspunt, laat staan een 
methode, wordt aangereikt om die integratie operationeel inhoud te geven. Met name het laatste sluit 
niet goed aan op de in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland ontwikkelde criteria en methoden voor 
integrale beoordeling van milieu-effecten. Zo wordt in het Verenigd Koninkrijk gewerkt met het 
criterium van de “Best Practicable Environmental Option’ (kortweg BPEO); de optie die het grootste 
voordeel, althans het minste nadeel oplevert voor het milieu (in al z’n facetten), voor een acceptabele 
prijs op de korte en op de lange termijn (met BAT als uitgangspunt). De Britse ervaringen wijzen uit 
dat het tijd kost om ervaring op te bouwen met een integrale normering en dat een (louter) 
kwantitatieve afweging van de effecten in verschillende sectoren, mede gegeven de verschillen in de 



ruimtelijke en de tijdsschaal van effecten, erg problematisch is? Belangrijk is daarom juist de 
methodologische transparantie en een rationele en consistente aanpak (zeker ook ten overstaan van de 
rechter). Niet duidelijk is hoe vanuit de IPPC-richtlijn gedacht wordt over BPEO en over de 
vergelijkende beoordeling van effecten. Dat is wellicht de prijs voor het accent op coördinatie en 
samenwerking (Macrory). Het Duitse milieurecht kent geen BPEO-benadering (behalve in de sfeer 
van de milieu-effectrapportage), maar daar is nu juist weer problematisch dat de IPPC-richtlijn niet 
eenduidig aansluit bij het onderscheid tussen het beginsel van gevaarsvoorkoming en het 
voorzorgsbeginsel. Winter laat op schematische wijze zien hoe in Duitsland drie ‘gevaarssituaties’ 
worden onderscheiden, met elk een eigen aanpak en een eigen relatie tot kwaliteitsdoelstellingen 
enerzijds en emissienormen anderzijds. Het is de vraag of dit beleid wel aansluit bij met name art. 10 
van de richtlijn (BAT en kwaliteitsdoelstellingen), temeer daar de definitie van BAT, in art. 2, lid 11 
van de richtlijn, (ook) weer niet overeen met de in Duitsland gehanteerde omschrijving van ‘Stand der 
Technik’ (State of the art). Bij Stand der Technik mag proportionaliteit wel een rol spelen, maar, 
anders dan in de richtlijn, ‘economic viability’ niet! Juist daardoor past BAT in Duitsland in het beleid 
ter verankering van het voorzorgsbeginsel – maar het is de vraag of de Europese BAT die benadering 
niet zal verdringen. Drupsteen stelt naar mijn mening terecht vast dat het Europese BAT niet 
conflicteert met het ALARA-beginsel uit de Wet milieubeheer. Dat is overigens in belangrijke mate 
toe te schrijven aan het feit dat dit beginsel al even ambivalent blijkt te zijn en dat we daardoor ook in 
Nederland nog niet goed weten waartoe het nu eigenlijk wel of niet verplicht. 

Intrigerend vond ik de opmerkingen van Winter over het ontbreken van enig richtsnoer voor 
de mogelijkheden van bezwaar en beroep in de richtlijn. In Duitsland zijn individuele burgers niet 
ontvankelijk zijn in een klacht terzake van het niet realiseren/naleven van het voorzorgsbeginsel (zulks 
vanwege de strikte ‘Schutznormtheorie’). Mogelijk zou hier ruimte kunnen worden geboden met 
zogenoemde collectieve-acties. 

Wat het eerste punt betreft (meer coördinatie dan integratie) schetst Winter drie gradaties van 
integratie: coördinatie door één orgaan met behoud (meer of minder) van afzonderlijke bevoegdheden 
bij andere organen (zoals in Duitsland bij de mer), concentratie van besluitvorming bij één orgaan 
(meerdere vergunningen worden samengevoegd in één vergunning) en, als meest verregaande vorm, 
de BPEO-benadering als in het verenigd Koninkrijk. Deze BPEO-benadering kan overigens worden 
gecombineerd met overleg met of inspraak door gespecialiseerde organen, opdat bepaalde ‘zwakkere 
belangen’ ook tot hun recht komen (vgl. de waterstaat als functioneel belang). De IPPC-richtlijn komt 
eigenlijk niet verder dan de eerste vorm van ‘integratie’.  

Al met al is de indruk die ik overhield uit het rechtsvergelijkende ‘tweede luik’ van het boek 
dat onze verwachtingen van de IPPC richtlijn enerzijds niet te hoog gespannen moeten zijn, maar dat 
we anderzijds moeten vaststellen dat de richtlijn een impuls kan zijn voor de integrale aanpak van 
milieuproblemen vanuit het Europese niveau die zich werkenderwijs verder moet ontwikkelen. 

  
Ik kom tot het ‘derde luik’ van het boek waarin M. G. Faure en J. G.J. Lefevere  een 

rechtseconomische benadering van de IPPC-richtlijn ten beste geven. Kernvraag is daarbij hoe milieu-
effecten (zijnde ‘externaliteiten’) kunnen worden geïnternaliseerd in het besluitvormingsproces. 
Internalisering impliceert dat vervuilers gehouden zijn zich het milieubelang aan te trekken zolang de 
marginale baten (reductie van nadelige effecten) ‘groter of gelijk zijn aan’ de marginale meerkosten 
(voor het nemen van de maatregelen voor die reductie). De uitkomst van die vergelijking uit zich in 
een milieunorm voor de maximaal toelaatbare emissies. Faure en Lefevere benadrukken daarbij de 
invloed van belangengroepen, met name in relatie tot de keuze tussen (id) directe regulering en 
zelfregulering, alsmede met het oog op de beschikbaarheid van informatie en de gevoeligheden van 
politici voor groepen van wier politieke steun zij denken afhankelijk te zijn. De zogenoemde 
‘grandfather-clause’, waarbij bestaande activiteiten worden uitgezonderd van de werking van nieuwe 
regels (zie ook art. 5 Richtlijn), is een typisch resultaat van de invloed van belangengroepen (waardoor  
juist de innovatieve technieken worden gehinderd). Ook spreekt men wel van de ‘capture theory’ – 
overheidsorganen zijn zo afhankelijk van (de informatie vanuit) belangengroepen, zoals de industrie, 
dat zij meer zijn gericht op de bescherming van die belangengroepen dan van het publieke belang. Een 
integrale aanpak van milieuproblemen draagt positief bij aan internalisering omdat geen afwenteling 
naar andere sectoren plaatsvindt - als althans de besluitvorming transparant is en de handhaving 
effectief (hetgeen in de richtlijn niet afdwingt). Zeer boeiend vond ik de toepassing van de 



economische analyse op het subsidiariteitsbeginsel. Faure en Lefevere verdedigen een aanpak waarin 
op Europees niveau geharmoniseerde kwaliteitsdoelstellingen worden geformuleerd en per lidstaat 
emissienormen worden vastgesteld. Het laatste bevordert optimale bescherming doordat rekening kan 
worden gehouden met ‘lokale’ omstandigheden. Belangrijke randvoorwaarde is hierbij onder meer een 
effectieve communautaire controle op de realisatie van de beoogde milieukwaliteit. Anders dan in de 
IPPC-richtlijn zouden de lidstaten zelf zelf de bijpassende instrumenten kunnen kiezen – dat zou niet 
perse een integrale vergunning te hoeven zijn.  
HIERHIERHIERTen aanzien van het feit dat de IPPC-richtlijn uitgaat van emissienormen op 
Europees niveau zijn voornoemde auteurs sceptisch. Zo overtuigt het ‘prisoners-dilemma’ hen bepaald 
niet van de noodzaak daartoe (voor bedrijven zijn milieulasten maar een marginale factor in de 
lokatiekeuze) en komen zij tot de prikkelende vaststelling dat de steun vanuit de industrie van centrale 
normen wellicht samenhangt met het feit dat de mogelijkheden van lobbying juist bij centrale 
normstelling (door technische organen met relatief weinig politieke controle) het effectiefst zijn.   
Ten aanzien van de BAT standaard merken Faure en Lefevere op dat juist in BATNEEC, vanwege de 
ingebouwde proportionaliteitstoets, de economische benadering (meerkosten/meeropbrengst) goed tot 
z’n recht laat komen. Impliciet lijkt NEEC wel in het BAT van de IPPC-richtlijn besloten te liggen. 
Problematisch achten beide auteurs echter het gegeven, dat terwijl de richtlijn wel uitgaat van de 
mogelijkheid om lokale omstandigheden mee te wegen bij het stelen van emissienormen, BAT 
tegelijkertijd als een constante wordt genomen – waarbij de kosten/batenanalyse niet meer valt onder 
‘Best’ maar onder ‘Available’ (en het laatste is, gelet op art. 2, lid 11, een lidstaat onafhankelijke 
variabele!). Dat past niet in het economisch schema waarbij de meerkosten en meeropbrengsten, die 
gegeven de te realiseren Europese kwaliteitsdoelstellingen naargelang lokale verhoudingen kunnen 
verschillen, in de vaststelling van BAT moeten worden betrokken. Als men, indachtig het 
subsidiariteitsbeginsel, de vaststelling van emissienormen decentraal wil laten geschieden, zou zulks 
ook voor BAT moeten gelden. Tenslotte betreuren de beide auteurs de wel zeer terughoudende regels 
inzake handhaving en in het bijzonder het feit dat voorzover van verplichtingen kan worden gesproken 
deze met name gelden voor de autoriteit(en) en niet voor de houder van de installatie – die nu juist de 
afweging van milieubelangen moet internaliseren in z’n bedrijfsvoering. 
 
5 - Uitleiding 
Ik kom aan het slot van mijn bespreking en daarmee bij het inleidende hoofdstuk tot het boek van de 
hand van Ch. Backes. Het aardige van die inleiding is dat het aan de ene kant een goed overzicht biedt 
van de in de afzonderlijke bijdragen gemeenschappelijk opgeworpen punten, terwijl voor een goed 
begrip lezing van die bijdragen noodzakelijk is om een en ander meer precies te kunnen doorgronden. 
Backes gaat in op de onduidelijkheden rond BAT, BATNEEC, BPM (‘best practicable means’) en 
BPEO. Hij bepleit een interpretatie waarbij BAT in elk geval in lijn met het voorzorgsbeginsel wordt 
uitgelegd (indachtig het Duitse voorbeeld en gelet op art. 130R EG-verdrag). Ook lijkt hij zich aan te 
sluiten bij de idee dat BAT geen ‘universele’ maar een op maat van ‘lokale’ verhoudingen te bepalen 
maatstaf inhoudt. Hij betreurt het dat de integrale aanpak van de richtlijn niet heeft kunnen uitmonden 
in de Britse BPEO-benadering en dat de toepassing van BAT, mede gelet op de nationale verschillen 
in de indringendheid van rechterlijke toetsing, nog met zoveel onduidelijkheid is omgeven. Ook deelt 
hij de vaststelling dat de richtlijn integratie toch vooral invult met coördinatie. Misschien is dat soms 
overigens nog niet zo slecht, indachtig de stelling van Winter dat bepaalde deelbelangen bij een 
integrale afweging misschien al snel het onderspit zullen delven. Niettegenstaande deze en andere 
beperkingen en (misschien zelfs) tekortkomingen van de richtlijn blijft ook volgens Backes het 
belangrijkste dat de richtlijn een stap in de goede richting is, namelijk in de richting van meer 
integratie en een meer coherent Europees milieurecht. 
 
Deze bespreking toont slechts de ‘grove korrel’ van het beschrevene. Ik heb getracht met het overzicht 
van bijdragen het gehele palet aan behandelde vraagstukken zichtbaar te maken, met als uitgangspunt 
dat veel van het besprokene, hoewel primair bedoeld als bijdrage aan de implementatie, de fase van 
implementatie overschrijdt en ook bij de verdere ontwikkeling van het europees milieurecht (in balans 
met de lidstatelijke milieuzorg) relevant zal zijn. Ik ben al lezende in toenemende mate geprikkeld 
geraakt door de kwesties die werden aangeroerd en van de noodzaak en de mogelijkheden om de 
discussie daarover verder te voeren. Als scepticus sprak het mij aan dat het boek enerzijds een 



positiefrechtelijke dimensie bevat die zeer gedienstig is voor het begrip van richtlijn, zowel in de 
Europese als in de lidstatelijke context, terwijl anderzijds door de kritische bespreking van 
uitgangspunten en doelen, alsmede door de rechtseconomische bijdrage in het derde luik, een 
principiële doordenking van de ontwikkeling(srichting) van het Europese milieurecht niet ontbreekt. 
Als kritische noot merk ik op dat die benadering wel ‘smaakt naar meer’ en dan uitmondt in de vraag 
of er niet wat meer (zuidelijke en kandidaat-)lidstaten aan bod hadden kunnen komen –opdat we de 
richtlijn nog beter zouden kunnen positioneren als stadium in de ontwikkeling van het milieurecht in 
Europa (in plaats van enkel als Europees milieurecht). Ook het derde luik had met andere 
(politicologische of rechtssociologische) bijdragen misschien een nog wat breder kritisch-reflexief 
karakter kunnen krijgen. Dergelijke wensen geven hier echter meer blijk van waardering voor het 
gepres(en)teerde dan van een gevoel van gemis!  
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