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Rechtsbescherming tegen plannen en
programma’s in het omgevingsrecht in
het licht van het Unierecht

E. Plambeck* en L. Squintani**2

Wanneer plannen en programma’s in het omgevingsrecht

onjuist of gebrekkig geïmplementeerd zijn, is het de vraag of

en hoe dit aan een rechter kan worden voorgelegd. Dergelijke

plannen en programma’s zijn veelal van Europese oorsprong.

Het gevolg hiervan is dat het Unierecht eisen heeft gesteld

over de rechtsbescherming die de burgers tegen de plannen en

programma’s genieten. In dit artikel wordt allereerst bekeken

welke vereisten voortvloeien uit het Verdrag van Aarhus en

het Unierecht ten aanzien van rechtsbescherming voor deze

instrumenten. Dit kader wordt vervolgens toegepast op het

Nederlandse bestuurs-, straf- en privaatrecht om te bezien of

dit stelsel voldoet aan de vereisten. Onze conclusie is dat het

Verdrag van Aarhus alsmede het Unierecht gebrekkig is

geïmplementeerd.

1. Inleiding

Op 22 mei 2018 heeft het Gerechtshof Den Haag het
hoger beroep van de regering in de zogenoemde lucht-
kwaliteitszaak gegrond verklaard.1 Aanvankelijk hadden
Milieudefensie en anderen succes in kort geding, waar

de voorzieningenrechter van de rechtbank had geoordeeld
dat de Staat onrechtmatig handelde door haar verplichtin-
gen uit de Richtlijn luchtkwaliteit2 niet na te komen en
de Staat geboden had tot het opstellen van een nieuw
plan en verboden had om maatregelen te nemen die
verdere verslechtering zouden veroorzaken.3 Echter, de
rechtbank had in de bodemprocedure, kort samengevat,
reeds geoordeeld dat Milieudefensie en anderen niet-
ontvankelijk waren, dan wel hun vordering onvoldoende
konden onderbouwen om te komen tot een veroordeling.4

Het aanvechten van het Nationaal Samenwerkingspro-
gramma Luchtkwaliteit (NSL) lijkt daarmee lastig, zo niet
kansloos.5

Verder lijkt het alsof er in Nederland (onoverkomelijke)
barrières zijn voor het aanvechten van water(beheer)plan-
nen ter implementatie van de Kaderrichtlijn water
(KRW).6 Zoals bekend, verkeren de meeste waterlicha-
men chemisch gezien in een slechte en ecologisch gezien
in een matige, ontoereikende of slechte toestand.7 In de
literatuur die is verschenen na het arrest Wezer van het
Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof van Justitie),8

is kritiek geuit op de wijze waarop Nederland de KRW
heeft geïmplementeerd en toepast.9 Dit betekent dat er
waterplannen kunnen zijn die niet voldoen aan de eisen
die voortvloeien uit de KRW. Toch zijn ons geen rechts-
zaken tegen water(beheer)plannen bekend.
In andere lidstaten lijkt het eenvoudiger om plannen en
programma’s aan de rechter voor te leggen. Zo kon bij-
voorbeeld ClientEarth in Engeland wel met succes
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luchtkwaliteitsplannen aanvechten.10 Zoals in paragraaf 3
nader wordt toegelicht, is in Nederland rechtsbescher-
ming jegens plannen en programma’s in het omgevings-
recht niet expliciet geregeld. In Duitsland daarentegen
geldt sinds 2 juni 2017 het Gesetz zur Anpassung des
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes und anderer Vorschriften an
europa- und völkerrechtliche Vorgaben.11 Deze wet beoogt
om rechtsbescherming te bieden tegen handelingen
waarvoor een strategische milieueffectbeoordeling (plan-
mer) vereist is.12 De lidstaten verschillen klaarblijkelijk
over de vraag welke mate van rechtsbescherming tegen
plannen en programma’s met een Unierechtelijke oor-
sprong nodig is.
Duidelijk is dat milieueffectbeoordelingen, ook die voor
plannen en programma’s moeten worden verricht, de
basis bieden voor rechten van Unieburgers,13 en recht-
streeks inroepbaar zijn.14 Zoals toegelicht in paragraaf 2,
betekent dit dat het recht op rechtsbescherming tegen
nationale maatregelen die dienen ter implementatie van
dergelijke Unieverplichtingen, ook een Unierechtelijke
dimensie kent. In het maatschappelijke debat na de zaak
Milieudefensie, lijkt deze dimensie helaas volledig,15 of in
ieder geval grotendeels16 over het hoofd te worden gezien.
Aangezien Nederland deel uitmaakt van de Europese
Unie en zich als zodanig loyaal dient op te stellen, is dit
opmerkelijk. De Omgevingswet17 maakt het belang van
deze dimensie in de discussie nog groter gezien de cen-
trale rol die voor het instrument ‘programma’ is wegge-
legd in het nieuwe stelsel.18

Daarom beoogt dit artikel de Unierechtelijke dimensie
van de discussie over rechtsbescherming tegen plannen
en programma’s voor het voetlicht te brengen. Van belang
is de vraag welke verplichtingen op grond van het Verdrag
van Aarhus19 en het Unierecht gelden ten aanzien van
rechtsbescherming tegen plannen en programma’s in
het omgevingsrecht en of Nederland hieraan voldoet. We
richten ons in het bijzonder op de situatie waarin plannen
en programma’s als zodanig niet vatbaar zijn voor
rechtstreekse toetsing bij de bestuursrechter, zoals in het
kader van de plannen en programma’s ter implementatie
van de KRW en het NSL.20 Dit omdat er al literatuur be-
staat over de verenigbaarheid van rechtstreekse bestuurs-
rechtelijke beroepen met het Unierecht.21 Daarentegen
is er vrijwel geen literatuur over de verenigbaarheid met

het Unierecht van exceptieve toetsing en de civielrechte-
lijke procedure.22

Om bovenstaande vragen te beantwoorden bespreken we
allereerst de internationale en Europese dimensie. Dit
dient als normatief kader voor het tweede deel van het
artikel, dat gericht is op het nationale recht. In paragraaf
2 worden daarom eerst de begrippen plannen en pro-
gramma’s in het Uniemilieurecht gedefinieerd (paragraaf
2.1), daarna wordt rechtsbescherming onder het Verdrag
van Aarhus besproken (paragraaf 2.2). Vervolgens wordt
ingegaan op het Unierecht (paragraaf 2.3). In paragraaf
2.4 staan we stil bij de vraag of exceptieve toetsing afdoen-
de is. Ten slotte kijken we in paragraaf 2.5 naar de inhoud
van de verplichting tot rechtsbescherming.
In het tweede deel van ons artikel (paragraaf 3), richten
we ons op het gehele stelsel van rechtsbescherming in
Nederland jegens plannen en programma’s in het omge-
vingsrecht. Op basis van voorbeelden uit het water- en
luchtkwaliteitsrecht bepalen we of het nationale recht
voldoet aan de eisen die voortvloeien uit het Unierecht.
Uit deze analyse blijkt dat er drie belangrijke problemen
zijn met het Nederlandse stelsel voor rechtsbescherming
jegens plannen en programma’s: (a) het onduidelijke
onderscheid tussen de civiel- en bestuursrechtelijke weg,
(b) de lage doeltreffendheid en potentieel discriminerende
effecten van exceptieve toetsing, en (c) het te strenge ka-
rakter van de civielrechtelijke weg.

2. Het Unierechtelijke kader voor de
rechtsbescherming jegens plannen en
programma’s

2.1. Plannen en programma’s: een nadere
definiëring

De begrippen ‘plannen’ en ‘programma’s’ hebben een
Europese dimensie. Squintani & Van Rijswick onderschei-
den verschillende soorten plannen en programma’s in
het EU-milieurecht op basis van de functie die deze

HvJ EU, C-404/13, ECLI:EU:C:2014:2382 (The Queen, op verzoek van: ClientEarth/The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs).10
Gesetz zur Anpassung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes und anderer Vorschriften an europa- und völkerrechtliche Vorgaben, Bundesgesetzblatt Teil I,
2017, nr. 32, 1 juni 2017, p. 1298.

11

BT 5 september 2016, BT-Drucksache 18/9526, p. 23 e.v.12
HvJ EG, C-72/95, ECLI:EU:C:1996:404, r.o. 56 (Kraaijeveld e.a.); HvJ EG, C-435/97, ECLI:EU:C:1999:418, r.o. 69 (WWF e.a. ); HvJ EG, C-287/98,
ECLI:EU:C:2000:468, r.o. 32 (Linster.); HvJ EG, C-201/02, ECLI:EU:C:2004:12, r.o. 57 (Wells) en HvJ EU, C-420/11, ECLI:EU:C:2013:166 (Leth.).

13

Bijv. HvJ EG, C-237/07, ECLI:EU:C:2008:447 (Janecek) in het kader van luchtkwaliteit.14
Tijdens de VMR-bijeenkomst op 31 mei 2018 over dit onderwerp refereerde geen van de andere sprekers aan het Unierecht.15
Met verwijzing naar enkele Unierechtelijke aspecten: Kegge & Boogaard 2018, en Backes & Van der Veen 2018.16
Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet), Stb. 2016, 156.17
A.G.A. Nijmeijer, ‘Naar een uniforme regeling voor een programmatische aanpak in het omgevingsrecht’, in: Ch.W. Backes e.a., Naar een nieuw
omgevingsrecht (Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht, nr. 40), Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2012, p. 101-120. Zie ook

18

M.N. Boeve & F.A.G. Groothuijse, ‘Programmatische aanpak in de Omgevingswet: ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’,TO 2014,
afl. 3/4.
Trb. 2001, 73.19
Zie paragraaf 3.20
Zie o.m. S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (red.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017, vooral hoofdstukken
IV tot en met VII, met verdere verwijzingen.

21

Plambeck 2018; Kegge & Boogaard 2018 en Backes & Van der Veen 2018.22
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plannen en programma’s kunnen hebben.23 Deze twee
instrumenten komen veel voor in Uniemilieuregelgeving,
zoals in artikel 13 van de KRW, artikel 23 van de Richtlijn
luchtkwaliteit en artikel 28 van de Afvalstoffenrichtlijn.24

Echter, bevatten deze richtlijnen geen definitie van ‘plan’
noch van ‘programma’.
Voor dit artikel sluiten we daarom aan bij de in artikel 2
onder a van de Strategische milieubeoordelingsrichtlijn
(Smb-richtlijn)25 gegeven definitie als uitgelegd en gespe-
cificeerd door het Hof van Justitie. Het gaat dan om
plannen en programma’s die door een publieke instantie
worden opgesteld en/of vastgesteld, die door wettelijke
of bestuursrechtelijke bepalingen zijn voorgeschreven,
en die beogen criteria en regels in verband met de ruim-
telijke ordening, dan wel een heel pakket criteria en mo-
daliteiten voor de goedkeuring en de uitvoering van een
of meerdere projecten die aanzienlijke gevolgen voor het
milieu kunnen hebben, vast te stellen.26

Omwille van interne coherentie binnen het Unierecht,
gebruiken we deze definitie om de begrippen ‘plannen’
en ‘programma’s’ in onder andere richtlijnen te definië-
ren. Toch zijn er ook gevallen waarbij de inhoud van
Uniemilieuplannen en -programma’s uitdrukkelijk meer
moet omvatten dan voortvloeit uit de definitie in de Smb-
richtlijn. Zo dienen volgens de KRW maatregelenpro-
gramma’s basismaatregelen te bevatten die redelijk spe-
cifiek van aard zijn. Artikel 11 lid 3 onder j van de KRW
bepaalt bijvoorbeeld dat: ‘[basismaatregelen] een verbod
op de rechtstreekse lozing van verontreinigende stoffen
in het grondwater onder voorbehoud van de onderstaande
bepalingen [omvatten]. De lidstaten mogen toestemming
verlenen voor herinjectie in dezelfde watervoerende laag
van voor geothermische doeleinden gebruikt water.’ De
KRW biedt verder lidstaten ruimte om plannen en pro-
gramma’s concreter te maken dan vereist. Waterbeheer-
plannen in Nederland kunnen bijvoorbeeld specifieke
normen bevatten, zoals de gebiedsgerichte normen in
het Waterbeheerprogramma 2016-2021 van het Water-
schap Hunze en Aa’s, die de lijst omvatten van de te ne-
men maatregelen opgesteld per soort en waterlichaam.27

Ook in het kader van luchtkwaliteitsplannen, stelt het
NSL enkele projecten vast waarvan de effecten op de
luchtkwaliteit worden aangenomen en waar mogelijk
verdisconteerd.28 Uit artikel 5.16 lid 3 Wet milieubeheer
volgt dat in het geval waar de effecten van het project zijn
verdisconteerd in het NSL, geen afzonderlijke beoordeling
van de luchtkwaliteit hoeft plaats te vinden voor een in
bijlage 2 van die wet opgenomen grenswaarde. Daarmee
lijkt het NSL meer te bieden dan een zuiver raamwerk

voor toekomstige besluiten. Dit wordt volgens ons beves-
tigd doordat in de besluitvormingsfase van een project
dat in betekenende mate bijdraagt aan een verslechtering
van de luchtkwaliteit, voor de onderbouwing van de
compenserende maatregelen kan worden volstaan met
verwijzing naar het NSL.
Er kunnen dus plannen en programma’s zijn die speci-
fieker van aard zijn dan de definitie in de Smb-richtlijn
doet vermoeden. Zoals hierna wordt besproken, is de
inhoud van een plan of programma van belang om het
toetsingskader voor rechtsbescherming te bepalen.

2.2. Rechtsbescherming jegens plannen en
programma’s onder het Verdrag van Aarhus

Indachtig deze ruime definitie van plannen en pro-
gramma’s, is het van belang om kennis te nemen van
het Verdrag van Aarhus. Om het doel van het Verdrag
van Aarhus te verwezenlijken moeten lidstaten ingevolge
artikel 9 lid 2 of 3 van het Verdrag toegang tot de rechter
verzekeren die aan de in lid 4 neergelegde vereisten van
datzelfde artikel voldoet.
Deze bepalingen laten discretionaire ruimte aan de lid-
staten om veel elementen van de procedures, zoals locu
standi, kosten en bewijslast, zelf te bepalen. Deze ruimte
wordt echter begrensd door het doel van het Verdrag zoals
neergelegd in de preambule en de artikelen 1-3,29 met
name dat ‘effective judicial mechanisms should be acces-
sible to the public, including organizations, so that its
legitimate interests are protected and the law is en-
forced’.30 Daarbij kan elke vorm van rechtsbescherming,
via het strafrecht, het privaatrecht of het bestuursrecht,
voldoende zijn om de doelen van het Verdrag ten aanzien
van rechtsbescherming te bereiken.31 Volgens de Aarhus
Convention Compliance Committee (ACCC), het orgaan
dat het Verdrag van Aarhus uitlegt en gezaghebbende
adviezen geeft over de naleving ervan, moet namelijk
rekening worden gehouden met het gehele stelsel van
rechtsbescherming. Zowel de letter van het nationale
normatieve kader als de toepassing in de praktijk is be-
langrijk voor correcte nakoming.32 Om te voldoen aan de
eisen, neergelegd in artikel 9 lid 2 of 3 van het Verdrag,
moeten de procedures doeltreffend zijn.33 Beperkingen
in de rechtsbescherming zijn toegestaan zolang deze de
doeltreffendheid niet aantasten.
Het is van belang dat er onderscheid wordt gemaakt
tussen artikel 9 lid 2 van het Verdrag en artikel 9 lid 3
van het Verdrag. De verplichting in artikel 9 lid 2 van het
Verdrag geldt voor artikel 6-rechtshandelingen, oftewel

L. Squintani & H.F.M.W. van Rijswick, ‘Improving Legal Certainty and Adaptability under the Programmatic Approach’, JEL 2016 (3),
DOI:10/1093/jel/eqw022.

23

Richtlijn 2008/98/EG, PbEU 2008, L 312/3.24
Richtlijn 2001/42/EG, PbEG 2001, L 197/30.25
HvJ EU, C-567/10, ECLI:EU:C:2012:159, r.o. 30 (Inter-Environnement Bruxelles e.a.); HvJ EU, C-43/10, ECLI:EU:C:2012:560 (NomarchiakiAftodioi-
kisi Aitoloakarnanias e.a.); en HvJ EU, C-290/15, ECLI:EU:C:2016:816, r.o. 49 (Patrice D’Oultremont e.a./Région wallonne).

26

Bijlage 1 – Overzicht KRW-maatregelen per waterlichaam bij Waterbeheerprogramma 2016-2021, p. 64, evenals de factsheet Kaderrichtlijn Water.27
Bijlage 8 aan NSL.28
Belgium ACCC/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 juli 2006, para. 34.29
Preambule van het Verdrag para. 18.30
Denmark ACCC/C/2006/18; ECE/MP.PP/2008/5/Add.4, 29 april 2008, para. 32.31
Germany ACCC/C/2008/31; ECE/MP.PP/C.1/2014/8, 4 juni 2014, para. 65.32
Bijv. United Kingdom ACCC/C/2008/33; ECE/MP.PP/C.1/2010/6/Add.3, 24 september 2010, para. 125.33
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besluiten waarbij al dan niet toestemming wordt verleend
voor activiteiten als opgenomen in bijlage I van het Ver-
drag, maar ook voor besluiten die zien op andere activitei-
ten die een significant effect kunnen hebben op het mi-
lieu. De reikwijdte van artikel 6, en daarmee ook van ar-
tikel 9 lid 2 van het Verdrag beperkt zich niet alleen tot
activiteiten vallend onder de Mer-richtlijn en de vroegere
IPPC-richtlijn, thans Richtlijn Industriële Emissies
(RIE).34 Het staat verdragspartijen vrij om het ingevolge
artikel 9 lid 2 van het Verdrag verplichte juridische kader
ook van toepassing te laten zijn op niet-artikel 6-hande-
lingen.35 Verder moeten partijen onder artikel 9 lid 3 van
het Verdrag toegang tot de rechter verzekeren met betrek-
king tot artikel 7-rechtshandelingen, met name plannen
en programma’s.36 De begrippen ‘plannen’ en ‘pro-
gramma’s’ zijn niet gedefinieerd onder het Verdrag.37

Deze begrippen moeten echter ruim worden geïnterpre-
teerd om het bereiken van het doel van het Verdrag te
verzekeren.38 Er zijn, evenals onder het Unierecht, onder
het Verdrag van Aarhus verschillende soorten plannen
en programma’s denkbaar. Voor wat betreft ruimtelijke
plannen, heeft de ACCC meerdere keren geconcludeerd
dat plannen die niet zijn bedoeld om specifieke handelin-
gen te reguleren, niet onder artikel 9 lid 2 van het Verdrag
vallen. Voor zover ze, anders dan het vaststellen van be-
leid, beogen om menselijke activiteiten te reguleren vallen
ze wel onder artikel 9 lid 3 van het Verdrag.39 De formu-
lering die de ACCC op dit punt van het Verdrag hanteert,
is algemeen en kan dus worden gebruikt voor andere
soorten plannen en programma’s.40

De zaak Armenia maakt ook duidelijk dat om een hande-
ling te kwalificeren als vallende onder artikel 6, respectie-
velijk artikel 7, gekeken moet worden naar de inhoud, en
niet de vorm, van de handeling.41 Onderdelen van een
plan of programma die specifieke activiteiten regelen,
moeten worden gezien als artikel 6-handelingen.42 In

een dergelijk geval vallen deze (delen van) plannen en
programma’s dus onder artikel 9 lid 2 van het Verdrag.
Het is dus belangrijk te bepalen welke plannen en pro-
gramma’s zowel op Unieniveau als op nationaal niveau
specifieke menselijke activiteiten kunnen reguleren. Het
lijkt voor de hand liggend om te stellen dat artikel 9 lid
3 van het Verdrag van toepassing is op plannen en pro-
gramma’s die onder dezelfde definitie van de Smb-
richtlijn vallen. Toch kunnen, zoals in paragraaf 2.1 be-
sproken, (onderdelen van) een plan of programma zoda-
nig specifiek zijn dat ze onder artikel 9 lid 2 van het
Verdrag vallen. Dit onderscheid is ook relevant omdat
het Unierecht artikel 9 lid 2 van het Verdrag anders heeft
geïmplementeerd dan artikel 9 lid 3 hiervan, zoals hier-
onder verder besproken wordt.

2.3. Rechtsbescherming jegens plannen en
programma’s onder het Unierecht

De Unieregels omtrent rechtsbescherming in milieuza-
ken dienen deels ter implementatie van het Verdrag van
Aarhus door de Europese Unie. Het Verdrag van Aarhus
is een zogenoemde gemengde overeenkomst,43 omdat
zowel Nederland als de Europese Unie partij zijn bij dit
Verdrag en daarmee afzonderlijk gebonden zijn. Voor
de Europese Unie betekent dit dat de bepalingen uit dit
Verdrag van een hogere rangorde zijn dan het secundaire
Unierecht.44 Voor Nederland betekent dit dat de verplich-
tingen uit dit Verdrag ook via het Unierecht doorwerken.45

De bepalingen uit dit Verdrag hebben voorrang boven
daarmee strijdig nationaal recht.46 Dit geldt niet alleen
voor de bepalingen uit het Verdrag van Aarhus die zijn
omgezet in een specifieke bepaling in het secundaire
Unierecht, maar ook voor de bepalingen die (nog) niet
zijn omgezet.47 Dit is relevant, omdat twee aspecten van
artikel 9 van het Verdrag van Aarhus door de Europese
Unie nog niet zijn omgezet in Unieregels voor het natio-

Thans Richtlijn 2011/92/EU, PbEU 2012, L 26/1 en Richtlijn 2010/75/EU, PbEU 2010, L 334/17. Zie in het bijzonder Czech Republic
ACCC/C/2010/50; ECE/MP.PP/C.1/2012/11, 2 oktober 2012, para. 82; United Kingdom ACCC/C/2010/45 en ACCC/C/2011/60;

34

ECE/MP.PP/C.1/2013/12, 23 oktober 2013, paras. 75 en 76. Zie ook United Nations Economic Commission for Europe, The Aarhus Convention:
An implementation guide, second edition 2014, p. 131-133 en J. Jendrośka, ‘Citizen’s Rights in European Environmental Law: Stock-Taking of Key
Challenges and Current Developments in Relation to Public Access to Information, Participation and Access to Justice’, JEEPL 2012, afl. 1,
p. 71-90.
Dit resulteert in een nationale kop, hetgeen vaak minder wenselijk wordt geacht, zie L. Squintani,BeyondMinimumHarmonisation –Green-Plating
and Gold-plating of European Environmental Law, CUP (verwacht juni 2019), met verdere verwijzingen.

35

The Aarhus Convention: An implementation guide, 2014, p. 173 en 193. Zie ook ACCC, Armenia, ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1,
10 mei 2006, o. 28-38. Zie ook J. Jendrośka & S. Stec, ‘The Aarhus Convention: Towards a New Era in Environmental Democracy’, Environmental
Liability Journal 2006/5, p. 150 en H. Lang, Public Participation in Environmental Decision-Making in China (diss. Groningen), 2014, p. 73.

36

Vgl. M. Peeters, ‘Inspraak bij planvorming inzake hernieuwbare energie’, M en R 2014/99, para. 3.2.37
J. Jendrośka, ‘Public participation in the preparation of plans and programs: some reflections on the scope of obligations under Article 7 of the
Aarhus Convention’, JEEPL 2009, afl. 4, p. 495-515. Nationale actieplannen in het kader van hernieuwbare energie vallen onder dit begrip,

38

European Union ACCC/C/2010/54; ECE/MP.PP/C.1/2012/12, 2 oktober 2012. Zie ook European Union and United Kingdom ACCC/C/2012/68;
ECE/MP.PP/C.1/2014/5, 13 januari 2014.
Belgium, ACCC/C/2005/11; ECE/MP.PP/C.1/2006/4/Add.2, 28 juli 2006, para. 31. Zie ook Armenia, ACCC/C/2004/8;
ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 mei 2006, paras. 28-38; Czech Republic ACCC/C/2010/50; 29 juni 2012, para. 85 en Bulgaria ACCC/C/2011/58;
ECE/MP.PP/C.1/2013/4, 28 september 2012, paras. 66 en 83.

39

Vgl. Squintani & Van Rijswick 2016.40
Bevestigd in Bulgaria ACCC/C/2011/58; ECE/MP.PP/C.1/2013/4, 11 januari 2013, para. 53. Zie ook Jendrośka 2009, afl. 4.41
Armenia ACCC/C/2004/8; ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 mei 2006, para. 28.42
Hierover i.h.b. J.M.I.J. Zijlmans,De doorwerking van natuurbeschermingsverdragen in de Europese enNederlandse rechtsorde, Den Haag: Sdu Uitgevers
2011, p. 46.

43

Artikel 216 lid 2 VWEU. Zie ook bijv. HvJ EG, 104/81, ECLI:EU:C:1982:362 (Kupferberg); en HvJ EG, C-344/04, ECLI:EU:C:2006:10, r.o. 35 en 36
(IATA en ELFAA).

44

Zijlmans 2011, p. 45.45
Idem, p. 49.46
HvJ EU, C-240/09, ECLI:EU:C:2011:125 (Zoskupenie I).47
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nale recht. Dit zijn lid 2 ten aanzien van specifieke
menselijke activiteiten, bedoeld in artikel 6 lid 1 onder b
van het Verdrag en lid 3 van het Verdrag.

Ondanks dat de Europese Unie meerdere maatregelen
heeft getroffen om het Verdrag van Aarhus te implemen-
teren,48 zijn er geen maatregelen die artikel 9 lid 3 van
het Verdrag implementeren. Een voorstel voor een alge-
mene richtlijn over rechtsbescherming ter implementatie
van artikel 9 lid 3 van het Verdrag is ingetrokken.49 Geen
van de Unierichtlijnen die lidstaten de verplichting opleg-
gen om plannen en programma op te stellen om het
milieu te beschermen, vereist dat rechtsbescherming je-
gens dergelijke plannen en programma’s mogelijk is.
Zelfs de Smb-richtlijn stelt een dergelijke eis niet. De
Aarhusrichtlijn en andere specifieke richtlijnen, zoals de
KRW, doen dit evenmin. Dit geldt ook voor (onderdelen
van) plannen en programma’s die onder artikel 9 lid 2
van het Verdrag vallen en die niet onder de Mer-richtlijn
of de RIE vallen.
Dit betekent niet dat de lidstaten artikel 9 lid 2 en 3 van
het Verdrag van Aarhus niet hoeven te implementeren
ten aanzien van die (onderdelen van) de plannen en
programma’s die niet onder de Mer-richtlijn of de RIE
vallen. Met Besluit 2005/370/EG is het Verdrag deel ge-
worden van het acquis communautaire.50 De binding van
het Verdrag voor partijen is voor artikel 9 lid 3 van het
Verdrag expliciet bepaald in de zaak Zoskupenie I en de
zaak Protect.51 Gelet op artikel 19 lid 1 VEU in samenhang
bezien met artikel 47 Handvest geldt dat als er een recht
is op milieubescherming, er ook een recht moet zijn op
rechtsbescherming.52 Dit stoelt op het adagium ubi ius,
ibi remedium. Recent is dit ook bevestigd door het Hof in
de zaak Zoskupenie II en de zaak Protect, waarin het Hof
het bestaan van een recht op rechtsbescherming verder
onderbouwt.53 Het primaire Unierecht vult daarmee ten
aanzien van de verplichting tot rechtsbescherming de
lacune in het secundaire EU-milieurecht op.
De zaak Zoskupenie II betrof een specifiek besluit op
grond van artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn, dat onder
artikel 6 lid 1 onder b van het Verdrag valt, en niet een
plan of programma. Het Hof concludeert op basis van
artikel 19 VEU en artikel 47 Handvest, in samenhang
met artikel 9 lid 2 van het Verdrag, dat het Slowaakse
stelsel van rechtsbescherming onder het Verdrag van
Aarhus onvoldoende is. Dat deze zaak ziet op artikel 9
lid 2 van het Verdrag en niet op artikel 9 lid 3 van het
Verdrag doet volgens ons niet ter zake. Van belang is dat
het Hof een oordeel heeft gegeven in een geval waarin

het secundaire Unierecht geen verplichting tot rechtsbe-
scherming voorschrijft. In de zaak Protect komt het Hof
tot hetzelfde oordeel, waarbij het specifiek verwijst naar
artikel 9 lid 3 van het Verdrag van Aarhus.
Beide zaken betreffen specifieke besluiten en geen plan-
nen of programma’s. Gelet op de jurisprudentie van het
Hof in het kader van luchtkwaliteit vanuit het perspectief
van de hierboven genoemde koppeling tussen materiële
rechten en artikel 19 VEU en artikel 47 Handvest, strekt
deze koppeling zich ook uit tot plannen en programma’s.
Zo is er, aldus het Hof in de zaken Janecek en RWE, een
verplichting tot rechtsbescherming tegen luchtkwaliteits-
plannen, waarbij Unieburgers die rechtstreeks worden
getroffen door luchtverontreiniging de mogelijkheid
moeten hebben om het opstellen van een programma
van maatregelen af te dwingen of een opgesteld pro-
gramma aan te vechten.54 Hoewel het Hof in deze zaken
niet verwijst naar artikel 19 VEU en artikel 47 Handvest
is het adagium ubi ius ibi remedium, duidelijk herkenbaar
in deze zaken.55 Wij achten het daarom zeer waarschijn-
lijk dat het Hof thans zal verwijzen naar artikel 19 VEU
en artikel 47 Handvest, enerzijds, en artikel 23 van de
Luchtkwaliteitsrichtlijn, respectievelijk artikel 6 van de
NEC-richtlijn anderzijds om een verplichting tot rechts-
bescherming aan te nemen.
Vooralsnog beperkt de jurisprudentie van het Hof van
Justitie zich tot luchtkwaliteit en natuurbescherming en
is het nog niet toegepast in het kader van andere milieu-
gebieden. Wij achten deze jurisprudentie echter ook van
toepassing op andere milieugebieden die gebruikmaken
van een doelgerichte aanpak en van plannen en pro-
gramma’s, zoals het Uniewaterrecht.56

Zoals algemeen bekend, moeten lidstaten Unierechtelijke
verplichtingen zodanig implementeren dat rechtszeker-
heid wordt geboden.57 Dit wil zeggen dat lidstaten een
duidelijk en effectief stelsel voor rechtsbescherming moeten
bieden om de verplichting onder artikel 9 lid 2, 3 en 4
van het Verdrag gelezen in samenhang met artikel 19
lid 1 VEU en artikel 47 Handvest, en tevens met de bepa-
lingen in het secundaire Unierecht die de lidstaten ver-
plichten om plannen en programma’s te maken ter be-
scherming van het milieu.58 Het bovenstaande betekent
dat er weinig ruimte is voor twijfels over het bestaan van
een verplichting voor lidstaten om effectieve rechtsbe-
scherming te bieden.

Met name Richtlijn 2003/35/EG, PbEU 2003, L 156/17 (Aarhusrichtlijn).48
Het voorstel betreft COM(2003)624 def. De intrekking is gepubliceerd in PbEU 2014, C 153/3.49
Besluit 2005/370/EG, PbEU 2005, L 124/1.50
Uitspraak Zoskupenie I en HvJ EU, C-664/15, ECLI:EU:C:2017:987 (Protect Natur).51
HvJ EU, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117 (Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas).52
HvJ EU, C-243/15, ECLI:EU:C:2016:838 (Zoskupenie II).53
Uitspraak Janecek en HvJ EU, gevoegde zaken C-165/09-C-167/09, ECLI:EU:C:2011:348, r.o. 100 (Stichting Natuur en Milieu en anderen/College
van Gedeputeerde Staten van Groningen (C-165/09) en College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (C-166/09 en C-167/09) (RWE)).

54

Opmerking verdient dat de uitspraak Janecek dateert van voor inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.55
Vgl. J. Ebbesson, ‘Access to Justice at the National Level. Impact of the Aarhus Convention and European Union Law’, in: M. Pallemaerts (red.),
The Aarhus Convention at Ten, Groningen: Europa Law Publishing 2011, p. 265.

56

HvJ EG, C-361/88, ECLI:EU:C:1991:224 (Commissie/Duitsland (TA Luft)).57
Vgl. K. Lenaerts & J.A. Gutiérrez-Fons, ‘The General System of EU Environmental Law Enforcement’, Yearbook of European Law 2011, p. 35-36.58
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2.4. Rechtsbescherming jegens plannen en
programma’s als zodanig of via exceptieve
toetsing?

Nu is vastgesteld dat er een plicht bestaat tot rechtsbe-
scherming jegens plannen en programma’s, is het de
vraag of dit betekent dat plannen en programma’s als
zodanig rechtstreeks aan de rechter moeten kunnen
worden voorgelegd, of dat exceptieve toetsing volstaat.
Op basis van het adagium ubi ius, ubi remedium, lijkt de
meest logische conclusie te zijn dat rechtsbescherming
moet worden geboden ten aanzien van plannen en pro-
gramma’s als zodanig. Het niet opstellen van een (deug-
delijk) plan en programma zou dan op zichzelf een grond
zijn om daarover een inhoudelijk rechterlijk oordeel te
verkrijgen.
Toch zou kunnen worden bepleit dat het voldoende is
om plannen en programma’s via exceptieve toetsing aan
de rechter voor te leggen, zoals vooralsnog door de Neder-
landse Staat wenselijk wordt geacht. In Nederland is het
inderdaad zo dat, over de band van een concreet besluit
waarvan de rechtsgevolgen zich waarschijnlijk in de
praktijk laten voelen, een belanghebbende het onderlig-
gende plan of programma ter toetsing kan voorleggen.
Dit kan effectiever zijn dan het in abstracto toetsen van
een plan of programma als zodanig. Dit geldt temeer als
deze exceptieve toetsing indringender zal zijn, zoals be-
pleit door A-G Widdershoven in zijn conclusie hierover.59

Om te bepalen of rechtsbescherming jegens plannen en
programma’s direct of indirect moet worden geboden,
moeten Unierechtelijke interpretatiemethodes toegepast
worden. Oftewel: de teleologische interpretatie, onder-
steund door systematische interpretatie, binnen de
grenzen van de tekst van de te interpreteren bepaling.60

Als een Uniebepaling vatbaar is voor meerdere interpre-
taties, dan wordt de voorkeur gegeven aan de interpretatie
die de hoogste mate van zekerheid biedt om de doeltref-
fendheid van het Unierecht te verzekeren.61

Om te beginnen met de teleologische interpretatie. De
overkoepelende doelstelling van het Verdrag is dat
iedereen het recht heeft om te leven in een gezond milieu
en de verplichting heeft om het milieu te beschermen en
te verbeteren voor huidige en toekomstige generaties.62

Plannen en programma’s vormen veelal de basis voor
nadere handelingen, zoals specifieke besluiten. Het
voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen
en het beginsel dat vervuiling aan de bron dient te worden
bestreden onderstrepen het belang om grondig en zo
snel mogelijk milieuaantasting aan te pakken. Dit leidt
er volgens ons toe dat plannen en programma’s voor een
rechterlijke toets vatbaar moeten zijn zonder te hoeven

wachten op een specifieke handeling op basis van een
plan of programma. Exceptieve toetsing kan dan leiden
tot vertraging in het vaststellen van een overkoepelende
deugdelijke aanpak van de op te lossen milieuproblema-
tiek, en daarmee tot het niet-tijdig behalen van de
milieudoelstellingen voortvloeiend uit het Unierecht.
Verder, als we kijken naar een systematische interpretatie,
geldt dat in artikel 7 van het Verdrag van Aarhus het recht
op doeltreffende participatie bij onder meer plannen en
programma’s is neergelegd. Het is algemeen erkend dat
rechtsbescherming een cruciale rol speelt in het effectue-
ren van dit recht.63 Om die reden kan worden gesteld dat
zonder rechtsbescherming jegens plannen en pro-
gramma’s als zodanig het recht om doeltreffend te kun-
nen participeren in het kader van de voorbereiding en
vaststelling van plannen en programma’s tot een lege
huls verwordt, omdat individuen het door partijen niet
naleven van artikel 7 niet aan een rechter kunnen voor-
leggen. Dit standpunt wordt volgens ons ook onderschre-
ven door de Europese Commissie in haarNotice on Access
to Justice in Environmental Matters.64 De Commissie refe-
reert in dit verband aan een analogische toepassing van
de ratio in de uitspraakKraaijeveld,65 oftewel het adagium
ubi ius, ibi remedium. Waar een recht is tot participatie
bij de besluitvorming, moet er blijkens de Commissie
ook een recht zijn om zulke rechten te beschermen.
Hoewel het mogelijk is om via exceptieve toetsing even-
tuele procedurele tekortkomingen aan de orde te stellen,
stuit dit volgens ons op een drietal problemen. Zo is het
allereerst zo dat een kleinere groep mensen en organisa-
ties zich als belanghebbenden kwalificeren jegens een
specifieke handeling ten opzichte van de groep mensen
en organisaties die deel kunnen nemen aan een publieke
participatieprocedure in het kader van een plan of pro-
gramma. Plannen en programma’s hebben daarnaast
een groter toepassingsgebied dan specifieke besluiten.
Zo was het voor eenieder mogelijk om een zienswijze in
te dienen bij vaststelling van het NSL, terwijl tegen een
tracébesluit tot uitbreiding van een snelweg die past
binnen het NSL slechts belanghebbenden in beroep
kunnen komen. Ten tweede lijkt rechtsbescherming je-
gens plannen en programma’s als zodanig effectiever
dan exceptieve toetsing voor het beslechten van procedu-
rele kwesties rondom de publieke participatieprocedure
ter vaststelling van een plan of programma. Als zulke
problemen ontstaan, is het onzes inziens effectiever als
deze gelijk worden beslecht en niet pas na het nemen
van specifieke besluiten. Het tijdsverloop maakt het
praktisch onmogelijk om opnieuw naar de tekentafel van
de publieke participatieprocedure ten aanzien van plan-
nen en programma’s te gaan.

Conclusie A-G R.J.G.M. Widdershoven van 22 december 2017 in ABRvS, zaak 201701963/3/R1 en 201705745/2/A1, ECLI:NL:RVS:2017:3557.59
Bijv. HvJ EG, 32/84, ECLI:EU:C:1985:104 (Van Gend & Loos). Zie ook artikel 31 van het Weens Verdragenverdrag, UNTS 1980 I-18232.60
Bijv. HvJ EG, C-434/97, ECLI:EU:C:2000:98, r.o. 21 (Commissie/Frankrijk ); en HvJ EG, 187/87, ECLI:EU:C:1988:439, r.o. 19 (Land de Sarre e.a.).61
Preambule van het Verdrag van Aarhus.62
Aarhus Convention Implementation Guide 2014, p. 187; Lang 2014, hoofdstuk 3; en J. Jendrośka, ‘Public Participation under Article 6 of the
Aarhus Convention: Role in Tiered Decision-Making and Scope of Application’, in: G. Bándi (red.), Environmental Democracy and Law. Public

63

Participation in Europe, Groningen: Europa Law Publishing 2014, p. 113-138; zie ook E.J.H. Plambeck, ‘Paradoxes of the EU Regulatory Framework
in Water Management: Developing an Assessment Framework to put the Governance Approach to the Test’, Water Law 2015 (5-6), p. 272-280.
Commission Notice, paras. 96-100.64
Uitspraak Kraaijeveld, r.o. 56.65
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Ten slotte, volgens de bewoordingen van artikel 9 lid 3
van het Verdrag66 is deze bepaling van toepassing op,
onder andere, ‘acts of public authorities’. Plannen en
programma’s vallen onder ‘acts of public authorities’
zoals is beoogd met het Verdrag van Aarhus. Het kan
worden bepleit dat rechtsbescherming slechts open moet
staan tegen handelingen die het milieu daadwerkelijk
aantasten. Aangezien plannen en programma’s in de
meeste gevallen een kader vormen voor nadere handelin-
gen, tasten plannen en programma’s als zodanig veelal
het milieu niet aan. Rechtsbescherming tegen plannen
en programma’s als zodanig zou dan niet zijn vereist.
Dit argument doet echter geen recht aan het bepaalde in
artikel 9 lid 3 van het Verdrag, namelijk ‘which contra-
vene provisions of its national law relating to the environ-
ment’. Deze bewoordingen maken duidelijk dat alleen
een rechtmatigheidstoets relevant is onder artikel 9 lid
3 van het Verdrag. Dit wil zeggen dat de bewoordingen
van artikel 9 lid 3 van het Verdrag zeker niet in de weg
staan aan een interpretatie waarin rechtsbescherming
jegens plannen en programma’s als zodanig mogelijk is.
Een interpretatie waarin exceptieve toetsing wordt bepleit,
lijkt daarentegen moeilijk verenigbaar met de rechtma-
tigheidstoets als geformuleerd in artikel 9 lid 3 van het
Verdrag.
Kortom, het Hof heeft expliciet de koppeling tussen
enerzijds rechtsbescherming en anderzijds publieke
participatie en een hoog niveau van milieubescherming
erkend.67 Op basis van de gangbare interpretatiemethodes
is het niet waarschijnlijk dat exceptieve toetsing toelaat-
baar wordt geacht, terwijl geen rechtsbescherming moge-
lijk is jegens plannen en programma’s als zodanig. Des-
ondanks kan niet met zekerheid worden gesteld dat ex-
ceptieve toetsing van plannen en programma’s in strijd
is met het Verdrag van Aarhus en het Unierecht. Wel is
duidelijk dat exceptieve toetsing meer belemmerend is
voor de naleving van de plicht om rechtsbescherming
jegens plannen en programma’s te bieden, dan wanneer
rechtsbescherming jegens plannen en programma’s als
zodanig mogelijk is.
Daarbij komt dat het stapelen van procedures door het
Hof van Justitie niet wenselijk wordt geacht. In de zaak
Zoskupenie II heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat
artikel 47 Handvest in samenhang met artikel 9 lid 3 en
4 van het Verdrag van Aarhus zich verzet tegen proces-
rechtelijke constructies die rechtsbescherming te inge-
wikkeld maken.68 In casu ging het, zoals beschreven door
het Hof, om een procesregel waardoor een milieuorgani-
satie eerst een procedure moest doorlopen om als partij
te kunnen worden aangemerkt in een procedure jegens
een Natura 2000-vergunning, waarbij de laatste proce-
dure niet werd opgeschort en de bestreden handeling
formele rechtskracht kon verkrijgen voordat een milieu-

organisatie daartegen in rechte in verweer kon komen.
De milieuorganisatie werd zodoende genoodzaakt een
andere procedure te volgen, waarbij de formele rechts-
kracht van de vergunning werd tegengeworpen. Dit was
dus in strijd met het Unierecht. Ook van exceptieve toet-
sing, zij het minder evident, kan gesteld worden dat dit
een procesrechtelijke constructie is die rechtsbescher-
ming te ingewikkeld maakt, omdat exceptieve toetsing
vereist dat wordt opgekomen tegen een nader besluit.
Rechtsbescherming tegen plannen en programma’s als
zodanig verdient dus de voorkeur.

2.5. De inhoud van de Unierechtelijke plicht tot
rechtsbescherming

Nu duidelijk is dat er een plicht is om rechtsbescherming
te bieden jegens plannen en programma’s – bij voorkeur
als zodanig – is het de vraag welke eisen het Unierecht
stelt ten aanzien van de inhoud van deze plicht. Ten
eerste, voor zover relevant, bepaalt artikel 9 lid 2 van het
Verdrag dat het toegestaan is om eisen te stellen aan de
ontvankelijkheid van eisers, zoals aantasting van een
subjectief recht of het hebben van voldoende belang. Ten
aanzien van milieuorganisaties geldt dat deze volgens
het Hof in beginsel altijd voldoen aan deze ontvankelijk-
heidseisen.69 Artikel 9 lid 3 van het Verdrag is meer alge-
meen op dit punt en refereert louter aan ‘eisers die vol-
doen aan de criteria vastgesteld onder het nationale recht’.
Daarnaast worden inhoudelijke verplichtingen gesteld
op grond van artikel 9 lid 4 en 5 van het Verdrag. In het
bijzonder moeten procedures voorzien in ‘adequate and
effective remedies, including injunctive relief as appro-
priate, and be fair, equitable, timely and not prohibitively
expensive’.
Vanwege de ruimte, beperken we ons tot een descriptieve
weergave van de Unierechtelijke ontwikkelingen met
betrekking tot deze bepaling en het beginsel van effectieve
rechtsbescherming. Daarbij baseren we ons op de vrij
recent verschenen en reeds eerder genoemdeCommission
Notice on Access to Justice in Environmental Matters.
Deelname aan de publieke participatieprocedure bij de
totstandkoming van het bestreden plan of programma
zou geen rol moeten spelen in het bepalen van de ontvan-
kelijkheid van een beroep.70 Toch is het mogelijk om het
vooraf doorlopen van een ‘administrative review proce-
dure’ als vereiste voor ontvankelijkheid te stellen. Tot op
heden is door het Hof nog niet duidelijk gemaakt wat het
verschil is tussen publieke participatie en een ‘adminis-
trative review procedure’.71

Verder is het – anders dan ten aanzien van individuele
appellanten – niet toegestaan om milieuorganisaties een
relativiteitsvereiste tegen te werpen.72 Dit houdt in dat
milieuorganisaties elke Unierechtelijke bepaling die

Omwille van de leesbaarheid laten we vermelding van artikel 9 lid 2 van het Verdrag hier achterwege.66
HvJ EU, C-260/11, ECLI:EU:C:2013:221, r.o. 32 (Edwards and Pallikaropoulos).67
Uitspraak Zoskupenie II, r.o. 63.68
HvJ EG, C-263/08, ECLI:EU:C:2009:631, r.o. 45 (Djurgården); zie ook Commission Notice, p. 23.69
Uitspraak Djurgården, r.o. 38.70
Uitspraak Protect.71
HvJ EU, C-137/14, ECLI:EU:C:2015:683, r.o. 32 (Commissie/Duitsland); en HvJ EU, C-115/09, ECLI:EU:C:2011:289, r.o. 45 (Bund für Umwelt und
Naturschutz).

72
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rechtstreekse werking heeft, kunnen inroepen wanneer
ze ontvankelijk zijn.
In Commissie/Duitsland is verder bepaald dat de rechter-
lijke toetsing niet kan worden beperkt tot de gronden die
naar voren waren gebracht tijdens de totstandkoming
van het bestreden besluit.73 Alle materiële en procedurele
gronden moeten rechtens kunnen worden ingeroepen
tegen het gehele besluit, ongeacht of dit in een ‘adminis-
trative review procedure’ wel of niet naar voren is ge-
bracht.74

Voor handelingen zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 en 3
dient de rechter zowel de procedurele alsmede de mate-
riële rechtmatigheid van de bestreden handeling te toet-
sen.75 De intensiteit van de rechterlijke toetsing is niet
specifiek geregeld onder het Verdrag en het Unierecht.
Wel moet de doeltreffendheid van het Unierecht worden
gegarandeerd.76

Op het moment dat in rechte komt vast te staan dat er
sprake is van een inbreuk van het Unierecht, moet een
uitspraak leiden tot doeltreffende oplossingen.77 Dit ver-
eiste bestaat echter niet indien de partij die opkomt voor
de aangevochten handeling kan aantonen dat de inhoud
van de aangevochten handeling ook zonder de geconsta-
teerde procedurele fout hetzelfde was gebleven.78 Indien
een nationale rechter een handeling vernietigt, kan deze
de effecten van de vernietiging in tijd beperken wanneer
wordt voldaan aan een reeks cumulatieve voorwaarden.79

Desalniettemin moet de schade aan het milieu worden
tenietgedaan.80

2.6. Tussenconclusies

Ondanks dat rechtsbescherming jegens plannen en pro-
gramma’s niet is geregeld in het secundaire Unierecht,
bestaat er wel degelijk een verplichting om rechtsbescher-
ming te bieden jegens plannen en programma’s. Onge-
acht of een (deel van een) plan of een programma onder
artikel 6 of 7 van het Verdrag valt, moet rechtsbescher-
ming worden geboden. Dit betekent volgens ons dat
rechtsbescherming jegens plannen en programma’s, bij
voorkeur, als zodanig moet worden geboden. Over de
inhoud van deze verplichting bestaat groeiende duidelijk-
heid. Toch zijn er nog veel aspecten die onbeslecht zijn,
zoals regels ten aanzien van de bewijslast. Met dit alles
valt niet uit te sluiten dat het Nederlands recht met be-
trekking tot rechtsbescherming jegens plannen en pro-
gramma’s niet voldoet aan de eisen uit het Verdrag van
Aarhus en het Unierecht. In de volgende paragraaf wordt
dit besproken.

3. Evaluatie van het gehele Nederlandse
stelsel voor rechtsbescherming tegen
plannen en programma’s in het
omgevingsrecht

In het huidige stelsel voor de bescherming van het milieu
en de ruimtelijke ordening, bestaan er vele, afzonderlijk
geregelde, plannen en programma’s. Met inwerkingtre-
ding van de Omgevingswet, thans verwacht voor 2021,
zal er een uniform kader zijn op grond van artikel 3.4
Omgevingswet dat over het instrument ‘programma’
spreekt.81 Sommige programma’s zijn verplicht, vooral
omdat ze dienen ter implementatie van Unierechtelijke
verplichtingen, andere niet.82 In vele gevallen zal er dus
sprake zijn van programma’s op nationaal niveau die
dienen ter implementatie van plannen en programma’s
uit het Unierecht zoals gedefinieerd in paragraaf 2.1.
Zoals geconcludeerd in de vorige paragraaf, betekent dit
dat Nederland moet waarborgen dat er doeltreffende
rechtsbescherming is jegens plannen en programma’s
die het milieu kunnen aantasten.
Omdat enerzijds de meeste nationale jurisprudentie ziet
op plannen en programma’s in het kader van luchtkwali-
teit en anderzijds de wetgever uitdrukkelijk – vanwege
het ‘Nederland op slot’ als gevolg van luchtkwaliteit –
heeft gekozen voor een programmatische aanpak in het
kader van de implementatie van de KRW die niet aan een
bestuursrechter moet kunnen worden voorgelegd, beper-
ken we onze analyse tot de plannen en programma’s
onder de Richtlijn luchtkwaliteit en onder de KRW.
Overigens achten we onze conclusie ook van toepassing
op andere milieucompartimenten waarin een doelgerichte
aanpak gekoppeld is aan het instrument plan of pro-
gramma, zoals onder artikel 6 lid 1 van de Habitatrichtlijn.

3.1. De wegen om rechtsbescherming te bieden jegens
plannen en programma’s in Nederland

Omdat het stellen van plannen een exclusieve bevoegd-
heid is van de aangewezen bestuursorganen, die daarmee
strafrechtelijke immuniteit genieten voor hun handelin-
gen,83 geldt dat rechtsbescherming jegens plannen en
programma’s in het Nederlandse omgevingsrecht niet
via het strafrecht loopt. Alleen de bestuurs- en de civiel-
rechtelijke routes blijven dus over.

Uitspraak Commissie/Duitsland, r.o. 80.73
Idem, r.o. 81, zie ook Commissie Notice, p. 35.74
Aarhus Convention Implementation Guide 2014, p. 199; HvJ EU, C-137/14, r.o. 80 (Commissie/Duitsland). Zie ook Commissie Notice, p. 37.75
HvJ EU, C-71/14, ECLI:EU:C:2015:656, r.o. 58 (East Sussex).76
Bijv. uitspraak Wells, r.o. 64-65; zie ook uitspraak East Sussex, r.o. 52.77
HvJ EU, C-72/12, ECLI:EU:C:2013:712, r.o. 49-54 (Altrip).78
HvJ EU, C-379/15, ECLI:EU:C:2016:603, r.o. 38 (Association France Nature Environnement).79
HvJ EU, C-399/14, ECLI:EU:C:2016:10, r.o. 75 (Grüne Liga Sachsen).80
Vgl. A.G.A. Nijmeijer, ‘Naar een uniforme regeling voor een programmatische aanpak in het omgevingsrecht’, in: Ch.W. Backes e.a., Naar een
nieuw omgevingsrecht (Preadviezen voor de Vereniging van Bouwrecht, nr. 40), Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2012.

81

Vgl. M.N. Boeve & F.A.G. Groothuijse, ‘Programmatische aanpak in de Omgevingswet: ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’,
TO 2014, afl. 3/4.

82

Artikel 51 Wetboek van Strafrecht; HR 6 januari 1998, NJ 1998/367 en HR 25 januari 1994, NJ 1994/598.83
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Met betrekking tot de bestuursrechtelijke route, is het
relevant om te kijken of een plan of programma op de
‘negatieve lijst’ bij de Awb geplaatst is. Dit is bijvoorbeeld
het geval voor plannen en programma’s ter implementatie
van de KRW en de Richtlijn luchtkwaliteit, met name het
NSL.84 Dit is anders voor bijvoorbeeld bestemmingsplan-
nen, die vatbaar zijn voor rechtstreekse toetsing bij de
bestuursrechter.85 Zoals in de introductie uitgelegd rich-
ten we onze aandacht in dit artikel op de situatie waarin
plannen en programma’s niet vatbaar zijn voor recht-
streekse bestuursrechtelijke beroepen. Inderdaad, wan-
neer een plan of programma is geplaatst op de ‘negatieve
lijst’ bij de Awb staat er geen bestuursrechtelijke rechts-
bescherming tegen zulke plannen en programma’s open.
De door Groothuijse geopperde mogelijkheid om door
middel van een handhavingsverzoek te verzoeken om de
maatregelen te treffen tot naleving van de wettelijke ver-
plichting ten behoeve waarvan een programma is vastge-
steld,86 lijkt recent door de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State ook afgeschoten te zijn.87

Toch betekent dit niet dat de bestuursrechter volledig
buiten beeld is. Mede gelet op de betekenis die in
Nederland toekomt aan de waterplannen en het NSL,
vanwege de indirecte of gecombineerde toetsing,88 kun-
nen waterplannen en het NSL door de bestuursrechter
worden onderworpen aan exceptieve toetsing.89 Indien
een plan of programma in strijd is met een wettelijk
voorschrift dan wel indien het in strijd is met een alge-
meen rechtsbeginsel, moet een plan buiten toepassing
worden gelaten.90 In dat geval wordt het plan of pro-
gramma niet vernietigd door de rechter. Het blijft voor
de overige gevallen geldigheid behouden, tenzij het be-
stuursorgaan zelf tot aanpassing overgaat.
In paragraaf 2.4 concludeerden we dat Unierechtelijk
gezien de voorkeur bestaat voor een systeem van directe
rechtsbescherming jegens plannen en programma’s.
Exceptieve toetsing leidt namelijk tot vertraging in het
naleven van EU-milieuvoorschriften. Specifiek voor

Nederland komen daar de volgende twee punten bij. Al-
lereerst leidt de tweetrapsprocedure die kenmerkend is
bij exceptieve toetsing in Nederland (trap één: aanvechten
concrete besluit; trap twee: aanvechten plan of pro-
gramma), in samenhang met de bevoegdheidsverdeling
tussen civiele en bestuursrechters, als wordt besproken
in paragraaf 3.3, tot een tweedeling van het publiek met
betrekking tot hun recht op rechtsbescherming. Diegenen
die niet in beroep kunnen tegen een concreet besluit ge-
baseerd op een plan of programma, kunnen het plan en
programma als zodanig aanvechten via de civiele rechter,
zoals hieronder toegelicht. Wie wel in beroep kan gaan,
moet wachten. Dit laatste scenario is klaarblijkelijk min-
der gunstig dan het eerste vanuit het perspectief van een
tijdige, dus effectieve, oplossing. Omdat het Unierecht
het recht op rechtsbescherming tegen plannen en pro-
gramma’s eenduidig regelt, is het recht op rechtsbescher-
ming op Unieniveau een en hetzelfde. Anders dan de
Rechtbank Den Haag heeft overwogen,91 leidt de nationale
tweedeling volgens ons tot discriminatie. Een dergelijke
vorm van discriminatie moet worden gerechtvaardigd.92

In Nederland lijkt te makkelijk worden aangenomen dat
dit gerechtvaardigd is.93 Daarnaast is het buiten toepas-
sing laten van een plan of programma, laat staan het on-
geldig verklaren daarvan, in het kader van exceptieve
toetsing niet snel aan de orde, vanwege de terughoudende
toetsing.94 Om die reden wordt in de literatuur dan ook
betwijfeld of deze vorm van toetsing doeltreffend is.95

Ook de redelijk recente conclusie van A-G Widdershoven
komt erop neer dat er meer handen en voeten gegeven
moeten worden aan exceptieve toetsing.96 Dit suggereert
dat tot op dit moment exceptieve toetsing tekortschiet.
Een minder terughoudende exceptieve toetsing lost echter
de overige problemen niet op.
Concluderend achten we exceptieve toetsing in Nederland
niet voldoende om het Unierecht tot rechtsbescherming
jegens plannen en programma’s in het milieurecht na
te leven. De vraag rest of rechtsbescherming via de bur-

Artikel 8:5 jo 1 bijlage 2 Awb. Zie recent ABRvS 27 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:152, AB 2016/238, m.nt. E.J.H. Plambeck.84
Artikel 6:13 en 8.1 Awb in samenhang met artikel 8.2 lid 2 onder a Wro.85
F.A.G. Groothuijse, ‘De programmatische aanpak voor het bereiken van waterkwaliteitsnormen: reddingsboei of tikkende tijdbom?’, in: B. Krot
& R. Uylenburg (red.), De Omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden, Groningen: Europa Law Publishing 2014, p. 51-83.

86

ABRvS 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3324.87
Voor waterplannen, zie hierover Plambeck & Squintani 2017, i.h.b. par. 2.2. J.J.H. van Kempen spreekt in zijn annotatie onder Rb. Rotterdam
17 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2000, M en R 2017/73 over gecombineerde toetsing. Voor het NSL, zie Rb. Den Haag 27 december 2017,
ECLI:NL:RBDHA:2017:15380.

88

Voor waterplannen, vgl. ABRvS 25 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:901, r.o. 10 waar gesproken wordt over exceptieve toetsing van besluiten van
algemene strekking, zoals bijvoorbeeld in casu een beleidsregel. Voor het NSL, zie Rb. Den Haag 27 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15380
en ABRvS 10 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1837, AB 2015/35, m.nt. W.J. Bosma.

89

De lijn van de Afdeling ten aanzien van exceptieve toetsing lijkt te zijn dat enerzijds algemeen verbindende voorschriften, niet zijnde een wet in
formele zin, exceptief getoetst kunnen worden, waarbij dit ertoe kan leiden dat het voorschrift buiten toepassing wordt gelaten of onverbindend

90

wordt verklaard. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bestemmingsplanregels; zie o.m. ABRvS 9 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2818,AB 2015/439,
m.nt. D. Korsse; ABRvS 17 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2235, JM 2016/131, m.nt. J.S. Haakmeester; ABRvS 20 juli 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:2015. Anderzijds kunnen besluiten van algemene strekking exceptief worden getoetst, zij het dat deze alleen buiten toepassing
kunnen worden gelaten; zie o.m. de in de vorige noot aangehaalde jurisprudentie.
Rb. Den Haag 27 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15380, r.o. 4.56, waarin de rechtbank volgens ons ten onrechte niet kijkt naar de taak-
verdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter met het oog op de mate van effectiviteit oftewel het bieden van een tijdige oplossing.

91

Bijv. HvJ EG, C-144/04, ECLI:EU:C:2005:709 (Werner Mangold/Rüdiger Helm).92
Rb. Den Haag 27 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15380, r.o. 4.57, waarin de onvermijdelijkheid van deze situatie zeer dogmatisch wordt
gepresenteerd.

93

H.J. de Vries, ‘Exceptieve toetsing van algemeen verbindende voorschriften in het omgevingsrecht door de bestuursrechter: de stand van zaken’,
TO 2017, afl. 4, p. 151-155.

94

Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, ‘Dynamiek in de bestuursrechtspraak’, in: E.M.H. Hirsch Ballin, R. Ortlep & A. Tollenaar, Rechtsontwikkeling door de
bestuursrechter (preadviezen VAR), Den Haag: BJu 2015, p. 7-58; L. van den Berge, Bestuursrecht tussen autonomie en verhouding. Naar een relationeel
bestuursrecht (diss. Utrecht), Den Haag: BJu 2016, p. 271-302.

95

Conclusie A-G R.J.G.M. Widdershoven van 22 december 2017 in ABRvS, zaak 201701963/3/R1 en 201705745/2/A1, ECLI:NL:RVS:2017:3557.96
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gerlijke rechter, wat sowieso mogelijk is op grond van
het bekende arrestGuldemond/Noordwijkerhout, voldoende
is om artikel 9 lid 3 en 4 van het Verdrag, te implemen-
teren.97 Of dit in Nederland in de praktijk ook het geval
is, wordt hierna in paragrafen 3.2 tot en met 3.5 uitvoerig
besproken.
Daarnaast moet gekeken worden of een waterplan of het
NSL op bepaalde onderdelen zeer specifiek van aard is
en feitelijk een concrete beslissing inhoudt, mede aange-
nomen dat in Nederland wordt uitgegaan van een indi-
recte toetsing aan de doelstellingen van de KRW of de
Richtlijn luchtkwaliteit.98 Zoals toegelicht in paragraaf
2.2, indien een waterplan specifieke activiteiten regelt
die niet onder de Mer-richtlijn of de RIE vallen, maar
zich wel laten kwalificeren als besluiten die zien op ande-
re activiteiten die een significant effect kunnen hebben
op het milieu als bedoeld in artikel 6 van het Verdrag van
Aarhus, moet rechtsbescherming worden geboden over-
eenkomstig artikel 9 lid 2 van het Verdrag. In paragraaf
2.1 hebben we laten zien dat dit is het geval voor de Wa-
terbeheerprogramma 2016-2021 van het Waterschap
Hunze en Aa’s, en voor de delen van het NSL die projec-
ten vaststellen waarvan de effecten op de luchtkwaliteit
worden aangenomen en waar mogelijk verdisconteerd.
Ten aanzien van plannen en programma’s (of delen
hiervan) die specifieke activiteiten toestaan zal beroep bij
de bestuursrechter onder de Omgevingswet mogelijk
zijn.99 Daarmee wordt rechtstreekse toetsing daarvan
mogelijk; bespreking van de (on)verenigbaarheid van
deze toetsing met het Unierecht valt dus buiten de om-
vang van dit artikel.100

3.2. Het civiel recht als vangnet voor effectieve
rechtsbescherming: algemene kenmerken

In een civiele procedure zijn er gebaseerd op de aanspra-
kelijkheid voor onrechtmatig handelen (artikel 6:162 BW)
verschillende vorderingen mogelijk. Zo is het mogelijk
om een verklaring voor recht te vragen (artikel 3:302 BW),
als wel een gebod of verbod wegens (dreigend) onrecht-
matig handelen (artikel 3:296 BW) en een verzoek om
schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen (afde-
ling 6.1.10 BW).101 Een verklaring voor recht wordt veelal
gecombineerd met een andere vordering.102 Hartkamp
& Sieburgh onderscheiden vijf elementen die vervuld

moeten zijn voor aansprakelijkheid intreedt, namelijk
onrechtmatige daad, toerekenbaarheid, schade, oorzaak
of causaal verband en relativiteit.103

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
heeft reeds meerdere keren overwogen dat een civiele
procedure doeltreffend kan worden geacht in de zin van
het Verdrag van Aarhus.104 De Afdeling bestuursrecht-
spraak lijkt deze stelling echter te baseren op de procedu-
rele vereisten genoemd in artikel 9 lid 4 van het Verdrag,
namelijk dat de procedure eerlijk, billijk, snel en niet
onevenredig kostbaar moet zijn. Het lijkt erop dat de
Afdeling voorbijgaat aan de vraag of de civiele procedure
materieel gezien daadwerkelijk passend en doeltreffend is.
Op dat punt lijkt de Afdeling advisering van de Raad van
State wat negatief. De Afdeling advisering heeft in het
kader van haar advies over het Bkmw 2009 ten aanzien
van waterplannen en in het bijzonder de KRW-doelstel-
lingen en een beroep op een uitzondering, geschreven
dat de burgerlijke rechter niet de gewenste vangnetfunctie
kan vervullen.105 De toenmalige regering heeft zich niet
negatief uitgelaten over de wenselijkheid van rechtstreeks
beroep maar, mede omdat dit een wijziging van de Wa-
terwet zou vereisen, dit deel van het advies is toen niet
opgevolgd.106 Tot op heden is de wetgeving op dit punt
nog niet aangepast.
De opvatting van de Afdeling advisering is begrijpelijk
en hoeft onzes inziens niet te worden beperkt tot het
waterrecht. Zoals hierna wordt aangegeven, lijkt een ci-
vielrechtelijke procedure tegen een waterplan of het NSL
ingewikkeld en wellicht zelfs kansloos. Ook in de litera-
tuur is een voorkeur voor de bestuursrechtelijke weg ge-
uit.107 Bovendien zijn er in het algemeen kanttekeningen
geplaatst bij het via het civiele recht bieden van rechtsbe-
scherming tegen besluiten.108 Hierna wordt aangegeven
om welke redenen een civiele procedure materieel gezien
niet lijkt te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit arti-
kel 9 lid 3 en 4 van het Verdrag van Aarhus. Daarbij staan
we stil bij drie verschillende aspecten: (1) de ontvankelijk-
heid van acties bij de burgerlijke rechter in relatie tot de
bestuursrechter (paragraaf 3.3); (2) de ontvankelijkheid
en locu standi van partijen (paragraaf 3.4); en (3) de reme-
dies, zowel schadevergoeding als een gebod/verbod,
waarbij we letten op de hiervoor genoemde vijf elementen
voor het vestigen van aansprakelijkheid wegens onrecht-
matig handelen (paragraaf 3.5).

Bijv. ABRvS 31 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL9651.97
T.a.v. waterplannen, zie over deze indirecte toetsing Plambeck & Squintani 2017. T.a.v. het NSL zie artikel 5.16 Wm.98
Kamerstukken II 2013/14, 33962, 3, p. 298 en 299. Zie ook Kegge & Boogaard 2018.99
Gewezen kan worden op Prechal & Widdershoven (red.) 2017, vooral hoofdstukken IV tot en met VII die daarover vooralsnog positief gestemd
zijn.

100

Rectificatie is ook mogelijk onder artikelen 6:167 en 196 BW, echter in het kader van rechtsbescherming jegens plannen en programma’s niet
van belang.

101

Echter is dit niet verplicht, zie HR 27 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:760.102
Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/35.103
ABRvS 29 juli 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR4025 en ABRvS 7 december 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU7093.104
Nader Rapport bij het Bkmw 2009, bijlage bij Kamerstukken II 2009/10, 27625, 154, p. 7.105
Ibidem.106
W.J.M. Voermans, R.J.B. Schutgens & A.C.M. Meuwese, Algemene regels in het bestuursrecht (preadviezen VAR), Den Haag: BJu 2017.107
I.h.b. C.N.J. Kortmann, Onrechtmatige overheidsbesluiten, Deventer: Kluwer 2006; L.F. Wiggers-Rust Belang, belanghebbende en relativiteit in be-
stuursrecht en privaatrecht, Den Haag: BJu 2011. T.a.v. milieuorganisaties, zie United Nations Economic Commission for Europe, Task Force on

108

Access to Justice, Study on the Possibilities for Non-Governmental Organisations Promoting Environmental Protection to Claim Damages in Relation to
the Environment in Four Selected Countries, France, Italy, the Netherlands and Portugal, Unedited informal document, 2015, en M.G. Faure e.a.,
Milieuaansprakelijkheid goed geregeld?, Den Haag: BJu 2010.
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3.3. Ontvankelijkheid acties bij civiele rechter in
relatie tot de bestuursrechter

Civiele rechters verklaren beroepen over de geldigheid
van een waterplan slechts ontvankelijk als het beoogde
materiële resultaat niet kan worden bereikt door een actie
bij de bestuursrechter.109 Er moet wel zekerheid zijn dat
de bestuursrechter zich zal uitlaten over het door de
partijen gewenste resultaat. Het bestaan van een bevoegd-
heid in tegenstelling tot een verplichting is in dit verband
onvoldoende om te concluderen dat een actie bij de be-
stuursrechter volstaat om rechtsbescherming te garande-
ren.110 Omdat, zoals hierboven gemeld, tegen waterplan-
nen en het NSL vanwege plaatsing op de ‘negatieve lijst’
bij de Awb geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming
openstaat, zou men verwachten dat de civiele rechter een
beroep om over de onrechtmatigheid van een waterplan
te oordelen ontvankelijk verklaart. Echter, twee uitspraken
van de Rechtbank Den Haag van 12 oktober 2016 en
27 december 2017 die zien op luchtkwaliteitsplannen,
suggereren dat dit niet zo gemakkelijk kan worden aan-
genomen.
In de uitspraak van 12 oktober 2016 verklaart de rechtbank
een beroep om de onrechtmatigheid van (het gebrek van)
een luchtkwaliteitsplan van de gemeente Haren inhoude-
lijk te beoordelen, niet-ontvankelijk.111 Twee belangenor-
ganisaties hadden in eerste instantie beroep ingesteld bij
de Afdeling tegen de afwijzende beslissing van de gemeen-
te Haren om een plan te maken en handelingen te ver-
richten om de luchtkwaliteit te verbeteren. De Afdeling
had zich onbevoegd verklaard omdat zulke vragen moeten
worden gesteld aan de civiele rechter.112 De civiele rechter
die in de door de eisers gestarte vervolgzaak heeft geoor-
deeld, was echter van mening dat exceptieve toetsing door
de bestuursrechter mogelijk was.113 Daarom achtte de ci-
viele rechter het beroep om te oordelen over de vordering
op grond van de artikelen 6:162 en 3:305a BW niet-ont-
vankelijk. In casu ging het over de exceptieve toetsing
van de rekenmethodiek onder de Regeling beoordeling
luchtkwaliteit,114 die ten grondslag ligt aan de conclusie
dat er geen overschrijding van de grenswaarden uit de
Richtlijn luchtkwaliteit en de bepalingen van de richtlijn
zelf over dit punt heeft plaatsgevonden. Toch kan dezelfde
redenering toegepast worden ten aanzien van andere
elementen als rekenmethoden.

Dit is precies wat is gebeurd in de uitspraak van 27 de-
cember 2017 in een door Milieudefensie aangespannen
bodemprocedure. In deze procedure werd het NSL als
zodanig aangevochten door 2 belangenorganisaties en
57 individuele appellanten die, onder andere, van mening
waren dat dit programma in strijd is met de Luchtkwali-
teitsrichtlijn. In deze zaak heeft de civiele rechter per
vordering bezien of de 59 appellanten, individueel gezien,
het beoogde materiële resultaat niet konden bereiken
met een beroep bij de bestuursrechter. De mogelijkheid
om exceptieve toetsing uit te lokken werd voldoende ge-
acht om het merendeel van de ingediende vorderingen
van bijna alle appelanten niet-ontvankelijk te verklaren.115

De civiele rechter was van mening dat bijna alle appellan-
ten de mogelijkheid hebben gehad om op te komen tegen
een beschikking waarbij exceptieve toetsing van het NSL
mogelijk was of dat een dergelijke beschikking binnen
afzienbare tijd te verwachten is.116 Het is niet duidelijk
wat ‘binnen afzienbare tijd’ inhoudt.
Op dit moment is onvoldoende duidelijk welke aanpak
de civiele rechter zal volgen in het kader van waterplan-
nen. Er zijn tot nu toe geen concrete zaken voor de
rechter gebracht.117 Zoals in de inleiding van deze para-
graaf reeds is geschreven, is het bestuursrechtelijk moge-
lijk om door middel van exceptieve toetsing waterplannen
te toetsen over de band van specifieke besluiten die zijn
gebaseerd op dat plan. Wordt door de civiele rechter als
lijn gehanteerd dat de mogelijkheid van exceptieve toet-
sing reeds leidt tot niet-ontvankelijkverklaring van een
beroep, dan geldt naast onze reeds vermelde kritieken
op deze wijze van toetsing het volgende.118 In geval van
een conflict tussen een plan en een hogere norm moet
een plan buiten toepassing gelaten worden, aldus de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State.119

Wanneer exceptieve toetsing, als het al succesvol is, niet
leidt tot onverbindendverklaring van het plan zelf, zou
een belangenorganisatie zich alsnog tot de civiele rechter
moeten wenden om een bestuursorgaan te gebieden een
plan op te stellen conform het Unierecht.120 Dit lijkt veel
op het sturen van het kastje naar de muur dat, zoals in
paragraaf 2.6 beschreven, niet te kwalificeren valt als een
effectieve vorm van rechtsbescherming in het licht van
de wellicht nog embryonale, maar toch gevormde, juris-
prudentie van het Hof van Justitie.121 De constatering
door de rechters in de Milieudefensie-bodemprocedure

Rb. Den Haag 27 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15380, r.o. 4.9 onder verwijzing naar HR 21 april 2004, ECLI:NL:HR:2004:AU4548
(Abacus/Staat).

109

Rb. Den Haag 27 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15380, bijv. r.o. 4.26 en 4.27.110
Rb. Den Haag 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14947.111
ABRvS 10 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4493, r.o. 5.112
Rb. Den Haag 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14947, r.o. 5.8.113
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007, Stcrt. 2007, 220, meerdere keren gewijzigd.114
Rb. Den Haag 27 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15380, r.o. 4.65-4.67.115
Idem, onder andere r.o. 4.65-4.67.116
Onder de Nitraatrichtlijn, zie HR 21 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE8462 (Waterpakt). Toch ging deze zaak in hoofdzaak op het gebrek van
een actieprogramma om de Richtlijn na te leven. Verder was de conclusie dat een rechter niet de wetgever kan verplichten om een wetgevende
handeling te maken.

117

Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, Dynamiek in de bestuursrechtspraak, in: Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter (preadviezen VAR), Den Haag: BJu
2015, p. 7-58; L. van den Berge, Bestuursrecht tussen autonomie en verhouding. Naar een relationeel bestuursrecht (diss. Utrecht), Den Haag: BJu 2016,
p. 271-302. Vgl. C.E. Drion, ‘Verongelukken in het recht’, NJB 2017/308, over het alcoholslotprogramma.

118

ABRvS 2 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2435.119
Vgl. annotatie van Ch.W. Backes onder Rb. Den Haag (vzr.) 7 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10171, AB 2017/335.120
Uitspraak Zoskupenie II, r.o. 63.121
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dat de bevoegdheidsverdeling tussen de bestuurs- en de
civiele rechter in Nederland een lappendeken is,122 kan
als een ‘smoking gun’ dienen om te concluderen dat
Nederland niet voldoet aan het in paragraaf 2 besproken
Unierecht.

3.4. Ontvankelijkheid als locus standi

In paragraaf 2.5 is aangegeven dat onder het Verdrag van
Aarhus en het EU-recht breed toegang tot de rechter moet
worden geboden op nationaal niveau. Particulieren en
milieuorganisaties moeten naar de rechter kunnen. Dit
betreft een vraag van ontvankelijkheid als locus standi.
Als de burgerlijke rechter zich bevoegd acht, dan is de
vraag of de eisers wel ontvankelijk zijn in hun vordering,
omdat eisers hun vordering baseren op schending van
een algemeen belang. Deze stelling heeft nadere toelich-
ting nodig.
De onrechtmatigedaadsactie is primair bedoeld om
schade te voorkomen of te compenseren. Dit betekent in
de eerste plaats dat partijen die (materiële) schade (kun-
nen) ondervinden door een waterplan als zodanig, zich
kunnen beroepen op de onrechtmatigedaadsactie. Het
gaat hier om het eigen belang. Ook ten aanzien van mili-
euorganisatie met rechtspersoonlijkheid geldt dat een
vordering onder artikel 6:162 BW betrekking moet heb-
ben op een eigenbelang om als eiser ontvankelijk te
kunnen zijn.123 In milieuzaken kan dit problematisch
zijn.124 Daarnaast kunnen belangenorganisaties op voet
van artikel 3:305a lid 1 BW een collectief- of algemeen-be-
lang-actie instellen, aldus een meerderheid van civilis-
ten.125 In beide gevallen moet er sprake zijn van ‘voldoen-
de belang’ op grond van artikel 3:303 BW.126

Echter, een minderheidsstroming meent dat ‘algemeen-
belang-acties’ niet mogen omdat het algemeen belang
verdedigd dient te worden door de overheid en niet door
organisaties.127 De onmogelijkheid om de belangen van
niet-vertegenwoordigde andere groeperingen in voldoen-
de mate af te kunnen wegen in de oordeelsvorming pleit
voor deze richting.128 Volgens deze stroming beoogd arti-
kel 3:305a BW het belang van andere personen te bescher-
men.129 Toch zijn belangen van derden iets anders dan
het algemeen belang.130 Zoals Wiggers-Rust aangeeft: ‘In
het privaatrecht lijkt het bij de acties volgens de artikelen
3:305a en b BW in strikte zin dus eerder te gaan om col-
lectieve acties dan om algemene belangacties.’131 Collec-
tieve belangen kunnen algemene belangen omvatten,
zoals het belang van handhaving in het kader van het
grondrecht tot non-discriminatie,132 maar het blijven twee
verschillende belangen. In het kader van het milieurecht
kan bescherming van de volksgezondheid door lucht- en
waterkwaliteitsrecht gezien worden als een algemeen,
maar toch ook collectief belang.133 Dit lijkt ons anders in
het kader van natuurbescherming gelet op het niet-antro-
pocentrisch karakter van dit milieugebied.134 Het belang
van dit verschil wordt duidelijk wanneer we kijken naar
een oude, maar nog steeds aangehaalde,135 zaak tussen
de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee
tegen Thetis Aardolie Maatschappij en anderen met be-
trekking tot het stopzetten van proefboringen in de
Waddenzee.136 In deze zaak heeft de president van de
Rechtbank Rotterdam het verzoek om een voorziening
afgewezen omdat Thetis Aardolie Maatschappij en de
andere maatschappijen bij de proefboring niet onrecht-
matig hadden gehandeld jegens de vereniging, maar je-
gens het eenieder rakend algemeen belang.137 Ondanks
het feit dat deze stroming in de literatuur wordt gezien

Rb. Den Haag 27 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15380, r.o. 4.56.122
Voor milieuorganisaties zie Rb. Rotterdam 5 maart 1991, M en R 1991/12, p. 662, m.nt. Van Kottenhage-Edzes. Zie ook Wiggers-Rust 2011,123
p. 74-78.
Wiggers-Rust 2011, p. 77 met verdere verwijzingen. Vgl. L. Bergkamp, ‘Are Standing Rights for Environmental Groups in the Public Interest?’,
TMA 2001/14, afl. 6, p. 153-157, 155; en W. Dijkshoorn, ‘Het privaatrecht is niet geschikt om het algemeen belang te dienen. Nou en?’, NJB
2012/2467, p. 3020-3024.

124

In de literatuur wordt hiertussen een onderscheid gemaakt, zie o.m. A.W. Jongbloed, in: Groene Serie Vermogensrecht, art. 3:305a BW, aant. 8. Dit
komt, anders dan in het bestuursrecht, echter nog niet tot uiting in een verschil in het al dan niet ontvankelijk zijn van een partij. Zie Wiggers-
Rust 2011, p. 24.

125

T. Bleeker, ‘Voldoende belang in collectieve acties: drie maal artikel 3:303 BW’, NTBR 2018/20.126
I.h.b. J.H.M.F. Teunissen, Het burgerlijk kleed van de staat; beschouwingen over de tweewegenleer, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 303-307 en
A.Q.C. Tak, De overheid in het burgerlijk recht, Den Haag: VUGA 1997, hoofdstuk 4.

127

Kamerstukken II 1991/92, 22486, 3, p. 22. Zie ook Conclusie A-G J. Spier in HR 8 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA2075, par. 4.13.2. Voor een
oplossing t.a.v. het vertegenwoordigingsprobleem, H.J. Snijders, ‘Des relations personelles importantes: internetbanden met individuele belang-
hebbenden bij algemeen-belangacties en groepsacties’, in: P.B. Cliteur e.a. (red.), It ain’t necessary so, Deventer: Kluwer 2001, p. 501-510, op

128

p. 506.
Het belang moet vatbaar zijn voor aggregatiebundeling, HR 26 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK5756. Dit was het geval in Rb. Den Haag
14 september 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3529 en ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3538. Wellicht kunnen ook de belangen van toekomstige generatie

129

hieronder opgevat worden, HandelingenII 1993/94, 18, p. 1295. Zie ook Conclusie A-G J. Spier in HR 8 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA2075,
par. 4.13.3.
Wiggers-Rust 2011, p. 79 met verwijzing naar HR 17 juni 1986, ECLI:NL:HR:1986:AD3741 en HR 18 december 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0808.
Vgl. Faure e.a. 2010, p. 101. Vgl. M. Geelhoed, ‘Privaatrechtelijke handhaving door milieuorganisaties’, M en R 2015/63, para. 3.

130

Wiggers-Rust 2011, p. 79.131
HR 9 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4547 (SGP).132
Rb. Den Haag 27 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15380, r.o. 4.10.133
Vgl. United Nations Economic Commission 2015, p. 57.134
Wiggers-Rust 2011, p. 79.135
Deze uitspraak is, aldus Wiggers-Rust 2011, p. 24, te kennen uit Hof Den Haag 25 mei 1973, NJ 1974/35.136
Wiggers-Rust 2011, p. 79, onder verwijzing naar de relativiteitsleer.137
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als de niet-heersende,138 wordt in jurisprudentie over ar-
tikel 3:305a BW vaak gesproken over het vereiste van
collectivisering van individuele belangen.139 Hierbij kan
ook het relativiteitsvereiste, als neergelegd in artikel 6:163
BW, een beperkende rol spelen in de doeltreffendheid
van artikel 3:305a BW.140

Wanneer we de bovenbeschreven invulling van de ont-
vankelijkheid in het kader van een onrechtmatigedaads-
actie bekijken vanuit het perspectief van artikel 9 lid 3
van het Verdrag van Aarhus, dan valt op dat, volgens een
deel van de doctrine, gesteund door een deel van de juris-
prudentie, er gevallen kunnen zijn waarin zelfs milieuor-
ganisaties niet in staat zijn om het algemeen belang te
doen beschermen via artikelen 3:305a en 6:162 BW. Dit
staat dus op gespannen voet met artikel 9 lid 3 van het
Verdrag. Echter lijkt deze mogelijkheid nogal beperkt ten
aanzien van waterplannen en het NSL, omdat de KRW
en de Richtlijn luchtkwaliteit expliciet ook de volksgezond-
heid beogen te beschermen. Of dit ook geldt voor (een
onderdeel van) bijvoorbeeld een waterplan dat beoogt
ecologische of natuurwaarden te beschermen is onduide-
lijk.

3.5. De remedies

Het derde probleem heeft te maken met de effectiviteit
van de onrechtmatigedaadsactie in het kader van water-
plannen en het NSL. In paragraaf 2.5 is aangegeven welke
plichten reeds bekend zijn in dit kader op basis van de
jurisprudentie van het Hof en de Commission Notice.
Een van de vereisten is de aanwezigheid van remedies
die in staat zijn de effect utile van de geschonden milieu-
maatregel te waarborgen. Anders dan soms is beweerd,141

zijn we van mening dat de beschikbare remedies onder
de actie op grond van artikelen 3:305a en 6:162 BW als
zodanig in beginsel effectief kunnen zijn,142 ondanks dat
ze wellicht niet efficiënt zijn.143 Met dit laatste bedoelen
we dat onder het huidige systeem het voorkomen of
herstellen van milieuschade meer kost dan noodzakelijk.
Naast een declaratoire uitspraak op grond van artikel
3:302 BW, kan namelijk ook een gebod of verbod wegens

(dreigend) onrechtmatig handelen worden uitgesproken
op grond van artikel 3:296 BW. Het is wel zo dat in het
geval dat een vordering wordt ingesteld door een belan-
genorganisatie een schadevergoeding niet mogelijk is.
Toch lijkt ons dit, gelet op artikel 9 lid 3 van het Verdrag
van Aarhus, niet op voorhand problematisch.
Wat wel problematisch kan zijn, is de invulling die wordt
gegeven aan enerzijds de vereisten voor het vestigen van
aansprakelijkheid en anderzijds het bewijsrecht. Zoals
reeds aangegeven zijn de volgende vereisten van belang:
onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, schade, oorzaak of
causaal verband en relativiteit. Op Europees niveau is al-
leen de laatste van deze vereisten onderwerp geweest van
jurisprudentie, zoals aangegeven in paragraaf 2.5.
Het element ‘onrechtmatigheid’ wordt niet nader behan-
deld, omdat allereerst aangenomen kan worden dat bij
het niet voldoen aan Unierechtelijke eisen de onrechtma-
tigheid gegeven is.144 We volstaan hier met de opmerking
dat dit element bezwarend kan zijn in het kader van wa-
terplannen, vooral omdat het verkrijgen van de benodigde
informatie wordt bemoeilijkt door de wijze waarop
Nederland de KRW implementeert in het bijzonder ten
aanzien van de monitoring.145 In het kader van het NSL
kan dit ook problematisch zijn, omdat onder de Richtlijn
luchtkwaliteit de betekenis van de verplichting om een
overtreding van de grenswaarden zo snel mogelijk te
beëindigen onduidelijk is.146 Berekeningen en prognoses
gemaakt door de Staat zouden echter kunnen helpen om
onrechtmatigheid vast te stellen.147

Overigens zal een onrechtmatigedaadsactie tegen een
plan wegens milieuschade zelden slagen, gelet op het
vereiste van een causaal verband tussen het plan en de
(te) ontstane (dreigende) schade onder artikel 6:162
BW.148 Ten aanzien van waterplannen en het NSL bete-
kent dit dat er geen causaal verband is indien de schade
ook was ontstaan in het geval van een rechtmatig plan.149

In de meeste gevallen zal echter het feitelijk nemen van
een maatregel die niet verboden, toegestaan of aangekon-
digd is in een plan, het milieu aantasten en niet het plan
op zichzelf. Wanneer het nemen van deze maatregel niet
verplicht is, kan volgens ons in een dergelijk geval geen

A.W. Jongbloed, in: Groene Serie Vermogensrecht, art. 3:305a BW, aant. 8.138
HR 14 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE2185; HR 26 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK5756; Rb. Den Haag 14 september 2011,
ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3529 en Rb. Den Haag 14 september 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:3538. Voor een tegenovergestelde houding waarin

139

collectief belang en algemeen belang één zijn, zie bijv. Rb. Den Haag 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14947 en Rb. Den Haag 27 december
2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15380.
L. Enneking & E. de Jong, ‘Regulering van onzekere risico’s via public interest litigation?’, NJB 2014, afl. 23, p. 1550.140
United Nations Economic Commission for Europe 2015, p. 58.141
Zie ook de reactie van de regering op United Nations Economic Commission for Europe 2015.142
Faure e.a. 2010, p. 129 juncto p. 127, met verdere verwijzingen, waarin wordt verwezen naar het gebrek van financiële prikkels in het Nederlandse
privaat- en publiekrecht om inefficiënties te voorkomen of te beperken.

143

HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2722, AB 2016/30, m.nt. R.J.G.M. Widdershoven.144
Over monitoring Plambeck & Squintani 2017. Monitoringsverplichtingen in het kader van lucht en water zijn anders geregeld op EU-niveau,
Squintani & Van Rijswick 2016. Dit verschil kan in de weg staan aan analoge toepassing van het vonnis van de voorzieningenrechter, Rb. Den
Haag (vzr.) 7 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10171, in het waterrecht.

145

Squintani & Van Rijswick 2016.146
Zoals aangegeven door de voorzieningenrechter in het kort geding van Milieudefensie met referentie naar het werk van de RIVM, Rb. Den Haag
(vzr.) 7 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10171.

147

Over dit beginsel zie bijv. L. Di Bella,De toepassing van de vereisten van causaliteit, relativiteit en toerekening bij de onrechtmatige overheidsdaad, Leiden:
E.M. Meijers Instituut 2014, hoofdstuk 3, i.h.b. p. 48-78 en Kortmann 2006, p. 7 en 216. Indien de schade niet aanwezig is, kan artikel 6:162 BW

148

slechts gebruikt worden om schade te voorkomen. Toch is het niet duidelijk of dit slechts mogelijk is in het kader van dreigende schade, zie
Faure e.a., 2010, p. 99.
Het ontbreken van een conditio sine qua non is ook een van de kritieken in de literatuur op de uitspraak Urgenda, zie bijv. L. Bergkamp, ‘A Dutch
Court’s “Revolutionary” Climate Policy Judgment: The Perversion of Judicial Power, the State’s Duties of Care, and Science’, JEEPL 2015,

149

afl. 3-4, p. 241-263.
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sprake zijn van een causaal verband. In het kader van
artikel 3:305a BW kan een meer genuanceerd beeld be-
treffende de strengheid van dit criterium worden verde-
digd. Afhankelijk van de concrete vordering die wordt
ingediend door de eisende partij, kan de collectieve actie
onder artikel 3:305a BW zich beperken tot de beoordeling
of het gedrag van de gedaagde partij onrechtmatig is, of
is geweest.150 In het kader van een vordering voor een
verklaring voor recht dat de gedaagde partij onrechtmatig
heeft gehandeld, heeft de Hoge Raad geoordeeld:

‘Bij de beantwoording van die vraag kan geabstraheerd
worden van de bijzondere omstandigheden aan de zijde
van de beleggers (vgl. r.o. 7.3 van HR 23 december 2005,
nr. C04/173, LJN AU3713, NJ 2006, 289). Die omstandig-
heden zijn pas relevant bij vragen omtrent bijvoorbeeld
schade(omvang), causaal verband en eigen schuld.’151

Dat wil zeggen in eventuele vervolgprocedures.152

De Rechtbank Den Haag lijkt in deMilieudefensie-bodem-
procedure echter twee situaties te onderscheiden. Voor
vorderingen voor een verklaring voor recht, waarbij het
doen of nalaten reeds heeft plaatsgevonden, overweegt
de rechtbank dat het causaal verband per individueel en
specifiek geval vastgesteld moet worden en dat in derge-
lijke gevallen geen plaats is voor een collectief-belang-
actie.153 Dit omdat een vordering voor een verklaring voor
recht in een dergelijk geval alleen van belang is voor de
schade,154 oftewel voor het vervolgens afzonderlijk verzoe-
ken om schadevergoeding. De vereenvoudigde aanpak,
zoals voorgestaan door de Hoge Raad in zijn uitspraak
van 23 december 2005, lijkt dan ook alleen voor een ver-
klaring voor recht ten aanzien van dreigende schade te
gelden. Vooralsnog is niet bekend of dit door de recht-
bank aangebrachte onderscheid terecht is.
Verder is niet duidelijk of dit onderscheid ook geldt in
het kader van vorderingen waarin een gebod of verbod
wordt geëist. Voor een gebods- of verbodsactie is onder
meer vereist dat sprake is van een ‘reële dreiging’.155 Het
aantonen hiervan kan een analyse van het bestaan van
een causaal verband vergen. Gelet op de inbreuk dat een
gebod of verbod kan hebben op de beleidsvrijheid die de
Staat heeft bij het vaststellen van de inhoud van een plan
of programma, is het te verwachten dat het vereiste van

causaal verband een rol speelt in het kader van vorderin-
gen waarin een gebod of verbod wordt geëist. Hoe streng
deze analyse is in het kader van milieuzaken is nog niet
duidelijk. In de zaak Urgenda werd het causaal verband
(kort) besproken.156 Dit vereiste wordt in het vonnis van
de voorzieningenrechter Den Haag in het kort geding
aangespannen door Milieudefensie slechts impliciet be-
sproken.157 In de Milieudefensie-bodemprocedure over-
weegt de rechtbank dat het onduidelijk is wat het effect
van het nemen of het nalaten te nemen van maatregelen
is op de overschrijding van de luchtkwaliteitsgrenswaar-
den na de uiterste data en wat dit betekent voor de vraag
of de Staat heeft voldaan aan zijn verplichting om de
overschrijding zo kort mogelijk te houden. Mede daarom
wordt de vordering gericht op onder meer het opleggen
van een gebod jegens de staat, afgewezen.158

Wat betreft het toerekenbaarheidscriterium wordt in ju-
risprudentie van de Hoge Raad bij onjuiste implementatie
van Unierecht in beginsel aangenomen dat is voldaan
aan het toerekenbaarheidscriterium.159 Echter, ten aanzien
van plannen en programma’s is deze aanname naar onze
mening niet als zodanig van toepassing. De aanname dat
bij onjuiste implementatie aan het toerekenbaarheidscri-
terium wordt voldaan, had namelijk betrekking op de
situatie dat een richtlijn waarin subjectieve rechten aan
een werknemer werden toegekend, onjuist was geïmple-
menteerd. Dit is anders ten aanzien van de onjuiste im-
plementatie van bijvoorbeeld artikel 11 van de KRW, omdat
deze bepaling niet gericht is op het creëren van subjectie-
ve rechten.
Verder moet ook getoetst worden aan het relativiteitsver-
eiste, zoals gedefinieerd in Duwbak Linda.160 Dit kan
problematisch zijn in het kader van de plannen en pro-
gramma’s die dienen om bijvoorbeeld de KRW-doelstel-
lingen te verwezenlijken. Het is inderdaad de vraag in
hoeverre het juist implementeren van de KRW wat betreft
de inhoud van die plannen en programma’s strekt tot
bescherming van de voor het milieu opkomende partij.161

Omdat het vaststellen van het beschermingsbereik van
normen niets anders is dan het interpreteren daarvan,162

en het bestaan van relativiteit eerder lijkt te worden aan-
genomen in geval van schending van verkeers- of veilig-
heidsnormen en bij ernstig (fysiek of psychisch) letsel,163

zou conforme interpretatie eventuele strijdigheid met

HR 27 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2162.150
Idem, r.o. 4.8.1.151
Bijv. Rb. Amsterdam 11 juni 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BH2720, r.o. 4.6.8.152
Rb. Den Haag 27 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15380, r.o. 4.111.153
Idem, r.o. 4.110.154
Artikel 3:296 BW, zie hierover o.a. A.J. Verheij, Onrechtmatige daad, Deventer: Wolters Kluwer 2015 (7e druk), p. 7.155
Hof Den Haag 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2591, r.o. 64; Rb. Den Haag 24 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145; zie ook hierover
Bergkamp 2015, afl. 3-4.

156

Rb. Den Haag (vzr.) 7 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10171, r.o. 4.17 en Hof Den Haag 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2591,
r.o. 64.

157

Rb. Den Haag 27 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15380, r.o. 4.137.158
HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2722, r.o. 3.5.2, AB 2016/30, m.nt. R.J.G.M. Widdershoven. Over het toerekenbaarheidscriterium, zie
Di Bella 2014, hoofdstuk 3, i.h.b. p. 78-82.

159

HR 7 mei 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO6012, AB 2005/127, m.nt. F.J. van Ommeren (Duwbak Linda).160
Vgl. Enneking & De Jong 2014.161
A.J. Verheij, ‘Kan het bestuursrecht iets leren van het civielrechtelijk relativiteitsvereiste?’, NTB 2016/22, p. 163-168; A.R. Bloembergen, Schade-
vergoeding bij onrechtmatige daad (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 1965, p. 172. H.C.F. Schoordijk, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
naar het Nieuw Burgerlijk Wetboek, Deventer: Kluwer 1979, p. 367.

162

Verheij 2016, p. 167, onder verwijzing naar HR 22 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5356 en HR 8 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6095.163

– 15 –

S
E

W
-

N
U

M
M

E
R

1
•

J
A

N
U

A
R

I
2

0
1

9



het Verdrag van Aarhus op dit punt kunnen oplossen.
Wat betreft milieuorganisaties lijkt het ons overigens niet
voor de hand te liggen dat het relativiteitsvereiste wordt
tegengeworpen.164 In de zaak Urgenda was dit inderdaad
geen probleem.165

Ten slotte is wat betreft het bewijsrecht de algemene re-
gel, aldus artikel 150 Rv, dat degene die stelt moet bewij-
zen.166 In complexe zaken, zoals vaak het geval is in het
omgevingsrecht, kan dus de objectiefrechtelijke theorie,
die dominant is in Nederland,167 een barrière zijn voor
effectieve rechtsbescherming. In de literatuur is reeds
vermeld dat er bewijsmoeilijkheden zijn doordat er
strenge regels zijn ten aanzien van het verkrijgen van
bewijsmateriaal in het bezit van de tegenpartij, de vervui-
ler, dat al bij de vermelding van de feitelijke gronden in
de dagvaarding vereist is.168 Kegge & Boogaard spreken
van een ‘torenhoge bewijslast’ naar aanleiding van de
Milieudefensie-bodemprocedure.169 Omdat de civiele
rechter logischerwijs, maar anders dan de bestuursrech-
ter,170 de bewijslast geheel bij de eiser neerlegt, zijn ze
van mening dat het bewijsrecht in het kader van een
procedure op grond van artikel 3:305a BW in strijd is met
de Richtlijn luchtkwaliteit zoals toegelicht in de zaak
ClientEarth.171 Of dit correct is, is onduidelijk nu het Hof
in deze zaak niet definieert wat het bedoelde met de for-
mule ‘kunnen bewerkstelligen dat een luchtkwaliteitsplan
met passende maatregelen wordt opgesteld’.172 Wel lijkt
uit de Milieudefensie-bodemprocedure te volgen dat de
bewijslast rust bij de eisende partij en dat deze zeer
moeilijk sluitend kan krijgen. Door de bewijslastverdeling
conform te interpreteren en eventueel de leer van rede-
lijkheid en billijkheid in het civielrechtelijke bewijsrecht
toe te passen, kan de bewijslast anders worden verdeeld.173

Tot op heden is de rechter hiertoe nog niet overgegaan.
De combinatie van de onduidelijkheid over de noodzaak
van het bestaan van een causaal verband en de verplich-
ting om als eisende partij het bewijs daartoe te leveren,
leidt er volgens ons toe dat, mocht de burgerlijke rechter

zich al bevoegd en de eisende partij al in zijn vordering
ontvankelijk achten, het de vraag is of de vordering uit-
eindelijk inhoudelijk zal worden toegewezen.

4. Conclusie

Gelet op het voorgaande komen we tot de conclusie dat
het Nederlandse recht niet voldoet aan artikel 9 lid 3 en
4 van het Verdrag van Aarhus, alsmede aan artikel 19
lid 1 VEU en artikel 47 Handvest, in het kader van
rechtsbescherming jegens waterplannen en het NSL. Er
zijn drie hoofdproblemen: (a) het onduidelijke onder-
scheid tussen de civiel- en bestuursrechtelijke weg, (b) de
lage doeltreffendheid en potentieel discriminerende ef-
fecten van exceptieve toetsing, en (c) het te strenge karak-
ter van de civielrechtelijke weg.
Deze problemen kunnen worden opgelost op verschillen-
de manieren. Ondanks dat het zal leiden tot een duidelij-
ker onderscheid tussen de civiel- en bestuursrechtelijke
weg, hoeft het volgens ons niet per se te betekenen dat
een bestuursrechtelijke weg moet worden gecreëerd.174

Vaststaat dat er op zijn minst grote twijfels bestaan over
de houdbaarheid van exceptieve toetsing, zodat hiervoor
niet een primaire, maar wellicht wel aanvullende rol voor
is weggelegd. Het civiele procesrecht kan in potentie
voldoende zijn om effectieve rechtsbescherming te
waarborgen. Dit vereist echter wel enkele aanpassingen
in de rechterlijke interpretatie van het civiele recht.
Kortom, wij achten het tijd dat de Europese dimensie van
de discussie over rechtsbescherming jegens plannen en
programma’s in het omgevingsrecht centraal komt te
staan in de maatschappelijke discussie over de vraag of
en zo ja, in welke mate en op welke wijze rechterlijke
toetsing van plannen en programma’s mogelijk moet
zijn. Met dit artikel hopen we een eerste aanzet daartoe
te hebben gegeven.

HvJ EU, C-137/14, ECLI:EU:C:2015:683, r.o. 33-34 (Commissie/Duitsland).164
Hof Den Haag 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2591, r.o. 65.165
Behoudens voor zover de wet een uitzondering hierop maakt, dan wel dat in een voorkomend geval de rechter van oordeel is dat de redelijkheid
en billijkheid nopen tot een omkering van de bewijslast.

166

G.R. Rutgers & H.B. Krans, Bewijs (PITLO Het Nederlandse burgerlijk recht, Deel 7), Deventer: Kluwer 2014, nr. 30 en 31.167
Geelhoed 2015, par. 5.2.1 met referentie aan artikel 843a Rv en artikel 111 lid 2 en 3 Rv.168
Kegge & Boogaard 2018.169
Idem.170
Uitspraak ClientEarth.171
Idem, r.o. 56.172
Rutgers & Krans 2014, nr. 31. Zie ook HR 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2432 en HR 31 oktober 1997, ECLI:NL:HR1997:ZC2476.173
Vgl. Voermans, Schutgens & Meuwese 2017.174
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