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OFFSHORE WINDENERGIE: OPTIMAAL 
OMGEVINGSRECHT OP ZEE?

Mr. K.J. de Graaf en prof. mr. D.A. Lubach*

1. INLEIDING

Het omgevingsrecht voor het Nederlandse deel van de Noordzee, in het bijzonder de 
Exclusieve Economische Zone (hierna: EEZ), is sinds de instelling van die zone een 
onderwerp dat vele pennen in beweging heeft  gebracht. Ook voor het ontwikkelen 
van windmolenparken op zee is het onderwerp relevant. Als preadviseurs hebben wij 
het als onze taak gezien om een beeld te schetsen van de totstandkoming van de hui-
dige omgevingsrechtelijke normen op de Noordzee, te beschrijven welke wijzigingen 
de Nederlandse wetgever nog voorstaat en na te gaan of die wijzigingen voldoen in 
het licht van internationale en Europese normen en het door Nederland vormgegeven 
beleid voor de Noordzee.

Nederland streeft  naar een evenwicht tussen economische ontwikkeling en bescher-
ming van natuur en milieu in zijn EEZ. In diverse beleidsdocumenten wordt uit-
drukking gegeven aan de speerpunten van het Nederlandse beleid voor de Noord-
zee.1 Het wordt van groot belang geacht dat het bouwen van windmolenparken in de 
EEZ van het Nederlandse deel van de Noordzee wordt gestimuleerd teneinde 6000 
MW aan windenergie op zee te realiseren in 2020. Het plaatsen van windmolens in 
een ecologisch waardevol gebied als de Noordzee heeft  enerzijds tot doel het klimaat 
te beschermen door duurzame energie te produceren, maar staat anderzijds op 
gespannen voet met de bescherming van natuur en milieu in de EEZ doordat de te 
plaatsen windmolens inbreuk maken op het gevoelige mariene milieu. Niet alleen de 
groeiende wens om meer ruimte van de Noordzee beschikbaar te maken voor exploi-
tatie in het economische verkeer, maar ook de huidige (inter)nationale normen ter 
bescherming van het mariene milieu, nopen tot regulering van het ruimtegebruik en 
tot bescherming van natuur en milieu in de Noordzee. Met andere woorden: er 
bestaat behoeft e aan meer omgevingsrecht voor de Noordzee.

* De auteurs danken prof. mr. J.H. Jans, mr. dr. A.T. Marseille en mr. H.D. Tolsma voor hun waarde-
volle commentaar op een eerdere versie van dit deel van het preadvies.

1 Relevant zijn de Nota Ruimte (Kamerstukken II 2004/05, 29 435, nr. 154) en het Integraal Beheer-
plan Noordzee 2015 (Kamerstukken II 2004/05, 30 195, nr. 1) die beide in hoofdstuk 2 van dit pre-
advies aan de orde zijn.
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De Noordzee bestaat juridisch uit ten minste twee relevante maritieme zones, 
namelijk de ‘territoriale wateren’ en de ‘exclusieve economische zone’. Voor de terri-
toriale wateren, een strook van 12 zeemijl vanaf de laagwaterlijn, geldt het omge-
vingsrechtelijke regime dat ook op land geldt. De bijzondere internationaalrechtelijke 
positie van de EEZ, een strook van maximaal 200 zeemijl uit de laagwaterlijn, houdt 
naar ieders oordeel in dat in die zone Nederlandse wetgeving enkel van toepassing is 
wanneer de wetgever dat expliciet heeft  bepaald. De Nederlandse wetgever heeft  
daardoor ruime discretie om een wettelijk kader te construeren dat voorziet in nor-
men voor het balanceren en reguleren van enerzijds het gebruik van de fysieke ruimte 
in de EEZ en anderzijds het beschermen van natuur en milieu.

Het omgevingsrecht bestrijkt al het recht betreff ende de fysieke leefomgeving, 
waardoor in dit preadvies niet naar volledigheid kan worden gestreefd. Het preadvies 
kent daarom noodzakelijkerwijs een beperking. Ten eerste betreft  dat de vele deelter-
reinen die tot het omgevingsrecht worden gerekend. Wij beperken ons in dit pread-
vies tot het recht ter bescherming van natuur en milieu (Wet milieubeheer; Natuur-
beschermingswet 1998; Flora- en faunawet) en dat aangaande de ruimtelijke ordening 
(Wet op de Ruimtelijke Ordening; Woningwet). Ook enkele voorgestelde wijzigingen 
van het huidige recht dienen daarbij aan de orde te komen (Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht; Waterwet; Wet ruimtelijke ordening). Daarbij kiezen wij ervoor om 
geen aandacht te besteden aan de bescherming van natuur en milieu tegen (bron- en 
punt)vervuiling. Ten tweede zullen wij er niet aan ontkomen de exacte implicaties 
van sommige normen slechts kort te behandelen. Wij concentreren ons op enkele 
opvallende aspecten.

Het is van groot belang om te constateren dat de Nederlandse wetgever al geruime 
tijd op de hoogte is van enkele knelpunten met betrekking tot het omgevingsrecht op 
zee. De regering heeft  in 2003 een zogenaamd stappenplan ontwikkeld teneinde een 
afdoende kader te bieden voor de doorwerking van omgevingsrechtelijke normen.2 
Dit stappenplan houdt voor ons preadvies onder meer in dat de werking van hoofd-
stuk 7 van de Wet milieubeheer is en (delen van) de Flora- en faunawet en Natuurbe-
schermingswet 1998 zullen worden uitgebreid tot de EEZ. In combinatie met enkele 
andere wetswijzigingen, zoals de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, 
geeft  de regering met dit stappenplan aan van oordeel te zijn dat met deze wijzigingen 
een voldoende wettelijk kader zal zijn gecreëerd teneinde het mariene milieu en de 
natuur op zee te beschermen. Nadere regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke 
ordening wordt dan ook niet in het vooruitzicht gesteld. Uit diverse adviezen aan de 
wetgever blijkt echter dat daarover anders gedacht kan worden.

Gezien de behoeft e aan sturing van het gebruik van de omgeving en de noodzaak 
om het mariene milieu en de natuur op zee te beschermen, is het de vraag of het hui-
dige en het in het vooruitzicht gestelde Nederlandse omgevingsrecht tegemoetkomt 

2 Kamerstukken II 2002/03, 28 600 XII, nr. 89.
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aan de noodzaak van omgevingsrecht in het licht van enerzijds internationale en 
Europese normen ter bescherming van het milieu, en anderzijds de wens en de ver-
meende noodzaak om in de EEZ 6000 MW aan windmolenparken te realiseren. Een 
belangrijke vraag is op welke wijze de Nederlandse wetgever met behulp van het 
omgevingsrecht uitdrukking kan geven aan de noodzaak om enerzijds het gebruik 
van de ruimte in de EEZ, zoals het exploiteren van windmolenparken, te reguleren en 
anderzijds natuur en milieu te beschermen. Deze tamelijk algemeen geformuleerde 
onderzoeksvraag kan nader worden toegespitst. Met het oog op de rechtszekerheid 
van de initiatiefnemers van nieuwe activiteiten op zee, zoals het bouwen van wind-
molenparken op zee, kan ook de volgende vraag worden gesteld.

 In hoeverre kan het huidige en toekomstige omgevingsrecht een inzichtelijk juri-
disch kader bieden, waarin enerzijds wordt voldaan aan internationale en Euro-
pese normen en anderzijds ruimte is voor een zorgvuldige afweging van alle 
betrokken belangen voor nieuwe activiteiten op zee, zoals het bouwen van wind-
molenparken?

Deze hoofdvraag verhult echter tot op zekere hoogte het ambitieniveau van dit pread-
vies. Die ambitie is onder meer om te komen tot een analyse betreff ende het (in het 
vooruitzicht gestelde) omgevingsrecht voor de Noordzee en die te laten uitmonden in 
enkele aandachtspunten voor de wetgever. Om de vraag te beantwoorden en tot die 
analyse te komen, dient in dit preadvies een overzicht te worden gegeven van de inter-
nationale en Europese omgevingsrechtelijke normen die (zouden moeten) gelden in 
de EEZ (hoofdstuk 3) en dient bovendien een soortgelijk overzicht te bestaan van de 
Nederlandse omgevingsrechtelijke normen en de gebreken die daarin bestaan (hoofd-
stuk 4). Vervolgens richten wij ons op door de regering voorgestelde of door de wet-
gever vastgestelde toekomstige wetgeving (hoofdstuk 5). Na deze overzichten trach-
ten we aan de hand van een analyse van knelpunten te achterhalen op welke wijze de 
Nederlandse wetgever door middel van het omgevingsrecht voor de EEZ een opti-
male juridische basis kan bieden voor zowel het gebruik van de ruimte voor het 
exploiteren van windmolenparken als de bescherming van het milieu (hoofdstuk 6). 
Ons preadvies zou op deze wijze moeten uitmonden in een aanbeveling aan de wet-
gever die gericht is op een optimaal omgevingsrechtelijk kader voor de exploitatie 
van windmolenparken in de EEZ en de bescherming van het mariene milieu.

Allereerst besteden we echter enige aandacht aan voor ons onderwerp belangrijke 
beleidsuitspraken (hoofdstuk 2). De daarna te behandelen juridische instrumenten 
kunnen zo in het licht van het beleid worden geplaatst. Op die manier kan worden 
bezien of zij passen in de beleidsdoelstellingen.
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2. RIJKSBELEID VOOR DE NOORDZEE

In dit hoofdstuk staat het rijksbeleid ten aanzien van de Noordzee centraal. Wij zul-
len in paragraaf 2.1 aangeven welke documenten relevant zijn voor dat beleid. Para-
graaf 2.2 behandelt de meest relevante documenten in algemene zin, zodat in para-
graaf 2.3 in kan worden gegaan op de specifi eke beleidskeuzes voor windenergie op 
zee. Wij sluiten af met een conclusie (paragraaf 2.4).

2.1. INLEIDING

Voorafgaand aan de behandeling van de geformuleerde vraagstelling, zal eerst kort 
aandacht worden besteed aan enkele voor ons onderwerp relevante beleidsnota’s. 
Enige kennis van dit beleid is om twee redenen noodzakelijk. In de eerste plaats kan 
alles wat hierna over het recht wordt gesteld, worden geplaatst in de sleutel van de 
vraag of en in hoeverre bestaande en nog te ontwikkelen rechtsregels geschikte 
instrumenten zijn om het geformuleerde beleid mede vorm te geven. In de tweede 
plaats zal kunnen blijken in hoeverre nationale en supranationale normstelling de 
vorm en inhoud van dat beleid beïnvloeden of hebben beïnvloed. Veruit de belang-
rijkste documenten zijn de Nota Ruimte en het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 
(IBN 2015).3 De Nota Ruimte kent echter voorlopers in de planologische kernbeslis-
sing Structuurschema Groene Ruimte (SGR4), waarin uitspraken staan over de 
Noordzee. Voorafgaand aan de Nota Ruimte heeft  ruim aandacht bestaan voor een 
Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Ordening en het SGR II. Die zijn echter nooit in 
werking getreden als planologische kernbeslissingen in de zin van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening.5

Leest men de genoemde beleidsuitspraken achtereenvolgens, dan is een trend waar te 
nemen. Steeds vaker is in diverse beleidsnota’s specifi ek aandacht gevraagd voor de 
ruimtelijke aspecten van activiteiten in de Noordzee. Er is sprake van een verzelf-
standiging van de betekenis van het ruimtelijke aspect in die nota’s. Zo werd in het 
Structuurschema Groene Ruimte de gehele Noordzee aangewezen als kerngebied van 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waardoor een tamelijk strikt beschermingsre-
gime, gekenmerkt door een ‘nee, tenzij…’ aanpak, ging gelden voor nieuwe activitei-

3 De Nota Ruimte is te vinden op <http://www2.vrom.nl/notaruimte/> en het IBN 2015 op <http://
www.rijkswaterstaat.nl/nz/> onder ‘publicaties’.

4 SGR I (Deel 4 van deze PKB) met de titel ‘Het landelijk gebied de moeite waard’ (zie o.a. Kamer-
stukken II 1993/94, 22 880, nr. 39) is in december 1995 aangeboden aan de Tweede Kamer en had in 
beginsel gelding tot 3 oktober 2000, maar die gelding is bij wet verlengd (Wet van 23 februari 2004, 
Stb. 2004, 99).

5 Beide zijn niet defi nitief vastgesteld. Voor het kabinetsstandpunt over de Vijfde Nota ruimtelijke 
ordening, zie Kamerstukken II 2001/02, 27 578, nr. 5, p. 42.
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ten op de Noordzee. In het ontwerp voor een Vijfde Nota ruimtelijke ordening kwam 
tot uitdrukking dat de territoriale wateren, tot 12 mijl uit de kust, moesten worden 
gekenmerkt door een vrije horizon. Bovendien werden voorkeurgebieden aangewe-
zen voor de bouw van windmolenparken.6 In de opvolger van de nooit afgemaakte 
Vijfde Nota, de Nota Ruimte die voor ons preadvies van groot belang is, wordt op dat 
laatste punt een geheel andere insteek gekozen. Er zijn geen voorkeurgebieden, maar 
juist uitsluitingsgebieden aangewezen. Deze wijziging is mede tot stand gekomen op 
grond van in de Tweede Kamer aangenomen moties.7 De Nota Ruimte kent op grond 
van de belangrijke landschappelijke en ecologische waarde van de Noordzee, tot uit-
drukking komend in de aanwijzing als kerngebied van de EHS in het SGR, een stap-
penplan dat het ruimtelijke toetsingskader vormt voor nieuwe activiteiten. Dit stap-
penplan is een uitwerking van het beschermingsregime voor de EHS en onderscheidt 
ook een vijft al gebieden van bijzondere ecologische waarde. Deze zullen in aanmer-
king komen om te worden aangewezen als beschermd natuurgebied. In het IBN 2015 
wordt dit stappenplan overgenomen en uitgewerkt; het vijft al gebieden van bijzon-
dere waarde, is verkleind tot vier.

2.2. DE NOTA RUIMTE EN HET IBN 2015

In de Nota Ruimte is paragraaf 4.7 gewijd aan de Noordzee. De aanwijzing van de 
Noordzee als kerngebied voor de EHS wordt daarin herhaald. Hoofddoelstelling voor 
de Noordzee is versterking van de economische betekenis en behoud en ontwikke-
ling van internationale waarden van natuur en landschap teneinde de ruimtelijk-
economische activiteiten in de Noordzee op duurzame wijze te ontwikkelen en op 
elkaar af te stemmen, met inachtneming van de in de Noordzee aanwezige ecologi-
sche en landschappelijke waarden.8 Onderdeel van de hoofddoelstelling voor de 
Noordzee is ook een onbelemmerd uitzicht vanaf de kust. Buiten de gebieden die zijn 
aangewezen als beschermd natuurgebied, geldt als uitgangspunt dat voor de bouw 
van vanaf de kust zichtbare permanente werken binnen de 12 mijlszone alleen bij 
redenen van groot openbaar belang vergunning wordt verleend op basis van de Wet 
beheer rijkswaterstaatswerken en de Wet milieubeheer.9

Voor nieuwe plannen en projecten in de Noordzee geldt, omdat het gebied onder-
deel is van de EHS, het zogenaamde ‘nee, tenzij…’ regime. Dat betekent dat deze 
plannen en projecten niet zijn toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of 
waarden van het gebied signifi cant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én 
er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Voor ingrepen die aantoonbaar 

6 Op kaarten 11 en 13 van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.
7 Zie Kamerstukken II 27 578, nrs. 84 en 85.
8 Nota Ruimte, p. 161.
9 Nota Ruimte, p. 165.
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aan die criteria voldoen, moet bovendien de schade zo veel mogelijk worden beperkt 
door mitigerende maatregelen en moet resterende schade worden gecompenseerd.10 
Het opstellen van windturbines wordt gezien als voorbeeld van een ruimtelijk initia-
tief dat signifi cante gevolgen zou kunnen hebben.

Voor nieuwe activiteiten in de Noordzee geldt een beschermend integraal afwe-
gingskader met vijf toetsen. De vijf toetsen, zoals die zijn opgenomen in de Nota 
Ruimte en het IBN 2015, vormen de basis van het integrale afwegingskader voor ver-
gunningverlening op grond van – onder andere en met name – de Wbr voor de aan-
leg van windmolenparken. De initiatiefnemer zal ten eerste zijn ruimtelijke claim 
moeten defi niëren, waarbij relevant is om na te gaan in hoeverre activiteiten gecom-
bineerd kunnen worden. Daarvoor is van belang dat wordt aangegeven welke ruimte 
(bodem, waterkolom en/of de lucht) voor welke tijdsduur wordt gebruikt. Ten tweede 
moet het voorzorgsbeginsel in acht worden genomen. Dit betekent dat moet worden 
achterhaald of een aantasting dreigt van de basiskwaliteiten van de Noordzee. Indien 
blijkt dat de nieuwe activiteit signifi cante eff ecten zal hebben, moet de initiatiefne-
mer ten derde nut en noodzaak van de activiteit aantonen door aan te geven waarom 
deze in de Noordzee moet plaatsvinden en niet op land kan worden uitgevoerd. Ten 
vierde zal inzicht moeten worden verkregen in de locatiekeuze, waarbij een milieu-
eff ectrapport behulpzaam kan zijn. Tot slot moet de initiatiefnemer van de activiteit 
zich inspannen om de eff ecten daarvan te beperken en te compenseren. Compensatie 
vindt in beginsel plaats in natura, maar als dat feitelijk onmogelijk is, kan fi nanciële 
compensatie uitkomst bieden.

Binnen de EHS bestaan gebieden die zijn aangewezen als beschermd natuurge-
bied op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en indirect op grond van de 
Habitat- en de Vogelrichtlijn.11 Voor de Noordzee zijn relevant de Voordelta en de 
Kustzone, die zijn gelegen in de territoriale wateren. Voor deze gebieden geldt aan-
vullende bescherming in die zin dat het afwegingskader op drie punten strenger is 
dan voor de EHS. Ten eerste spreekt het afwegingskader voor nieuwe plannen en 
projecten binnen gebieden die behoren tot de EHS, van redenen van groot openbaar 
belang, terwijl voor de bedoelde beschermde natuurgebieden geldt dat er sprake moet 
zijn van dwingende redenen van groot openbaar belang. Ten tweede is de beoordeling 
van eventueel schadelijke eff ecten van bestaand gebruik strenger in de op grond van 
de Natuurbeschermingswet 1998 beschermde gebieden. Ten derde geldt voor deze 
gebieden ook dat fi nanciële compensatie voor schadelijke eff ecten niet mogelijk is.

Eveneens aanvullende bescherming wordt geboden voor gebieden met bijzondere 
natuurwaarden, die weer moeten worden onderscheiden van de als beschermd 
natuurgebied aangewezen gebieden. Als gebieden met bijzondere natuurwaarden zijn 

10 Nota Ruimte, p. 114.
11 Er zijn geen gebieden aangewezen in de EEZ. Daarop wordt in dit preadvies nog nader ingegaan.
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in de Nota Ruimte aangewezen de Kustzee, het Friese Front, de Centrale Oestergron-
den, de Klaverbank en de Doggersbank.

Het IBN 2015 is op dit moment het belangrijkste beleidsdocument met betrekking tot 
de Noordzee. Het is een uitwerking van de Noordzeeparagraaf van de Nota Ruimte 
en vormt tevens een nadere uitwerking voor de Noordzee van het beheersplan voor 
de Rijkswateren. Het IBN 2015 laat zien hoe integraal beheer door de Rijksoverheid 
in de komende tien jaar gestalte gaat krijgen. Het heeft  de status van beleidsregel. 
Naast het hierboven beschreven integrale afwegingskader voor vergunningverlening 
op basis van de Nota Ruimte, bevat het IBN 2015 een overzicht van het huidige beleid 
en beheer aan de hand van drie thema’s: gezonde zee, veilige zee, rendabele zee. Ver-
volgens biedt het een analyse van de ruimtelijke gevolgen van de inhoudelijke ont-
wikkelingen per thema en een visie op ruimtelijke sturing door middel van beheer. 
Het bevat in hoofdstuk zes een uitwerking van het – bovengenoemde – integrale 
afwegingskader voor de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten in de Noord-
zee. Integraal betekent in dit verband dat het afwegingskader geldt voor alle nieuwe 
activiteiten (waarvoor een vergunning vereist is). Zowel voor nieuwe nog niet voor-
komende activiteiten als voor verlenging en uitbreiding van bestaande activiteiten.

Bij lezing van het IBN 2015 past ten eerste ontzag voor de integrale benadering 
waartoe de opstellers ten aanzien van nieuwe activiteiten op de Noordzee zijn geko-
men. Ongetwijfeld heeft  dat een aanzienlijke inspanning gevergd. Een beoordeling 
van het beleid wordt echter bemoeilijkt door de grote hoeveelheid aan verschillende 
belangen die daarin samengebracht zijn, zonder dat aan de verschillende belangen 
daadwerkelijk verschillende importantie wordt toegekend. Welke belang op welk 
stuk van de Noordzee voorrang krijgt, is enkel in heel grove lijnen aangegeven. Daar-
door blijft  uiteindelijk toch nog veel beleidsvrijheid voor het bestuursorgaan dat de 
uiteindelijke toestemming voor de nieuwe activiteiten zou moeten geven. Het is 
daarom met name onze vraag of het IBN 2015 een wezenlijke bijdrage kan leveren 
aan de voorspelbaarheid van het handelen van de rijksoverheid.

In aanvulling op de Nota Ruimte wordt in het IBN bepaald dat voor activiteiten die 
niet onder het Besluit milieu-eff ectrapportage (Besluit m.e.r.) vallen, of waarvan 
blijkt dat er geen signifi cante eff ecten zijn, het afwegingskader niet integraal hoeft  te 
worden doorlopen. In dat geval zal voor locatiegebonden activiteiten in ieder geval 
wel een toets op effi  ciënt ruimtegebruik nodig zijn (zie de vierde stap), omdat het 
milieu-eff ectrapport geen uitspraak doet over signifi cante ruimtelijke eff ecten. Deze 
toetsing van de locatiekeuze en de beoordeling van het gebruik van de ruimte behelst 
de volgende aspecten.12 Het moet gaan om a) effi  ciënt ruimtegebruik, waarbij als uit-
gangspunt geldt dat b) meervoudig ruimtegebruik waar mogelijk moet worden toege-
past. Beoordeeld moet worden c) de eff ecten op niet locatiegebonden gebruik en d) 

12 IBN 2015, p. 71.
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het bestaan van alternatieve locaties voor de activiteit. Bovendien zal worden gekeken 
naar e) de termijn van de vergunning en f) het verwijderen van objecten.

In afwijking van de Nota Ruimte worden in het IBN 2015 niet vijf, maar vier 
gebieden vastgesteld met bijzondere ecologische waarden. Het betreft  een deel van de 
Kustzee, het Friese Front, de Klaverbank en de Doggersbank.13 Voor die gebieden 
geldt dat aanvullend op de vijf toetsen van het integrale afwegingskader het rijk – in 
afwachting van aanwijzing van deze gebieden als beschermd natuurgebied – op basis 
van een afweging tussen te beschermen en te behouden belang en het met het plan of 
project gemoeide belang, al dan niet toestemming zal verlenen. Voor de vijfde toets 
van het afwegingskader geldt ingevolge het IBN 2015 bovendien dat voor de gebieden 
met bijzondere natuurwaarden, in aanvulling op het algemene afwegingskader, de 
verplichting tot compensatie als een resultaatsverplichting moet worden gezien. Uit 
de overwegingen blijkt dat het in de bedoeling ligt om deze gebieden op een later 
tijdstip – na daartoe verricht en nog te verrichten onderzoek – worden aangewezen 
als beschermd natuurgebied op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.14

Tot slot geldt voor de gebieden die als beschermd natuurgebied zijn aangewezen, 
dat het strikte afwegingskader van de Natuurbeschermingswet 1998 moet worden 
doorlopen.15 Op welke manier deze aspecten precies bij vergunningverlening aan de 
orde kunnen komen, vermeldt het IBN 2015 overigens niet. Dat zal ook afh angen van 
de systematiek van vergunningverlening. Het betreft  hier algemene beleidsuitgangs-
punten die bij verschillende typen vergunningen een rol moeten spelen. In dit ver-
band zijn de beleidsregels voor de verlening van de vergunning op grond van de Wet 
beheer rijkswaterstaatswerken relevant, welke in paragraaf 4.1.3 nader aan de orde 
zullen komen, vooral ten aanzien van de vraag naar de plicht om een milieu-eff ect-
rapport op te stellen.

Een laatste opmerking in deze inleiding raakt de kern van dit preadvies. Op pagina 
161 van de Nota Ruimte wordt het volgende opgemerkt.

“Naar het oordeel van dit moment voorziet de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, teza-
men met de bestaande wetgeving ten aanzien van mijnbouw, ontgrondingen en de voor-
genomen uitbreiding van de werkingsfeer van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en 
faunawet, in een toereikend wettelijk kader voor activiteiten in de EEZ.”

Het is deze opmerking die in dit preadvies kritisch onderzocht zal worden.

13 Zie hoofdstuk 7 van het IBN 2015. De Centrale Oesterbanken zijn daarmee dus afgevallen als 
mogelijk beschermd gebied.

14 De aanwijzing op grond van de Nbw 1998, die dan eerst van toepassing moet worden verklaard op 
de EEZ, zal gebaseerd zijn op de afspraken in het kader van het OSPAR en op verplichtingen op 
grond van de Habitatrichtlijn. In het onderstaande wordt daarop nader ingegaan.

15 IBN 2015, p. 72 e.v.
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2.3. WINDENERGIE EN DE NOORDZEE

In de paragraaf over de Noordzee in de Nota Ruimte wordt voor het onderwerp 
windenergie verwezen naar paragraaf 4.8.3 over Energievoorziening. In die para-
graaf worden vérgaande uitspraken gedaan over de wenselijkheid van windmolen-
parken in zee. Naast de afspraken die windenergie op land betreff en, wordt gestreefd 
naar een opwekkingsvermogen van 6000 MW in 2020 in windturbineparken op de 
Noordzee in de EEZ. Realisatie van deze windturbineparken in de EEZ – tot een 
totaal vermogen van 6000 MW – geschiedt om dwingende redenen van groot open-
baar belang. Wel gelden in de EEZ uitsluitingsgebieden voor windmolenparken, zoals 
de vastgelegde scheepvaartroutes en clearways, aanloop- en ankergebieden, de defen-
sierestrictiegebieden en de reserveringsgebieden voor de winning van beton- en met-
selzand. Daarnaast wordt vastgesteld dat in of in de nabijheid van de vijf ecologisch 
waardevolle gebieden nieuwe plannen, projecten of handelingen die signifi cante 
gevolgen kunnen hebben voor de te behouden kenmerken en natuurwaarden in deze 
gebieden niet zijn toegestaan, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van 
redenen van groot openbaar belang. De Nota Ruimte lijkt bovendien aan te geven dat 
binnen de 12 mijlszone slechts op specifi ek aangegeven locaties windturbineparken 
zijn toegestaan.16

Ingevolge het in de Nota Ruimte en het IBN 2015 geformuleerde beleid geldt dat het 
bouwen van windmolenparken buiten de 12 mijlszone moet geschieden17, maar dat 
windmolenparken in de EEZ tot een vermogen van 6000 MW worden gestimuleerd 
vanwege dwingende redenen van groot openbaar belang. Deze laatste woorden zijn 
zorgvuldig gekozen en kunnen ten eerste worden gerelateerd aan het toetsingskader 
voor gebieden in de EHS, zoals de Noordzee. Indien er sprake is van redenen van 
groot openbaar belang én alternatieven ontbreken, kunnen nieuwe activiteiten in de 
Noordzee immers doorgang vinden, ondanks dat de wezenlijke kenmerken van dat 
gebied worden aangetast. Dit betekent overigens ook dat bij de toepassing van het 
stappenplan dat het integrale afwegingskader voor nieuwe activiteiten in de Noord-
zee bevat, nut en noodzaak (stap 3) van het bouwen van windmolenparken in de EEZ 
niet behoeft  te worden aangetoond. Een verwijzing door de aanvrager naar de Nota 
Ruimte volstaat.

Ten tweede zijn de woorden dwingende redenen van groot openbaar belang gerela-
teerd aan het beschermingsregime voor gebieden die op grond van de Habitatricht-
lijn zijn aangewezen als beschermd gebied. Hoewel geen initiatieven voor windmo-

16 Zie voor dit alles Nota Ruimte, p. 167-168. Binnen de 12 mijlszone zijn alleen windmolens toege-
staan in het Near Shore Windpark (NSW) en in het gemeentelijk ingedeelde gebied voor de haven- 
en industriegebieden van IJmond en de Maasvlakte. 

17 IBN 2015, p. 78. Het integrale toetsingskader lijkt de bouw toe te staan omdat er sprake is van 
dwingende redenen van groot openbaar belang, maar het IBN 2015 verklaart toch dat windmolen-
parken buiten de 12 mijlszone zullen moeten worden gerealiseerd.
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lenparken in of in de nabijheid van dergelijke gebieden worden verwacht, lijkt er wel 
rekening mee te zijn gehouden. Het toetsingskader van de Habitatrichtlijn is geïmple-
menteerd in de Natuurbeschermingswet 1998, die nog niet van toepassing is in de 
EEZ (zie paragraaf 4.2 van dit preadvies). Het toetsingskader geldt voor nieuwe plan-
nen of projecten in of nabij een beschermd gebied die een signifi cant negatief eff ect 
hebben voor een dergelijk gebied. Het houdt in dat onder omstandigheden en bij 
ontstentenis van alternatieven, toch een natuurbeschermingswetvergunning kan 
worden verleend voor projecten met signifi cante negatieve eff ecten voor een 
beschermd natuurgebied, mits compensatie wordt geboden. Die mogelijkheid bestaat 
indien daarvoor dwingende redenen van groot openbaar belang bestaan, met inbegrip 
van redenen van sociale of economische aard (vgl. art. 19g, tweede lid Natuurbe-
schermingswet 1998). Duidelijk is dat het rijksbeleid wenst te bepalen dat voor nieuwe 
windmolenparken met signifi cante eff ecten voor een beschermd gebied, bij ontsten-
tenis van alternatieven en totdat 6000 MW aan windenergiecapaciteit in de EEZ is 
bereikt, een vergunning moet kunnen worden verleend, ook als de Natuurbescher-
mingswet 1998 in de toekomst gelding krijgt in de EEZ.

Het actuele beleid lijkt dus uitermate positief ten aanzien van de ontwikkeling van 
windmolenparken in de EEZ. Reeds eerder merkten wij op dat het IBN 2015, naast 
het beleid ten aanzien van de windenergie, ook de belangen van vele andere gebrui-
kers bevat en ook van die belangen de importantie aangeeft . Het blijft  daarom tot op 
grote hoogte onzeker op welke wijze een bevoegd bestuursorgaan het beleid zal toe-
passen. Tot op grote hoogte lijkt het een politieke beslissing te blijven of op een 
bepaalde plek een windmolenpark zal worden toegestaan.

Een vervolgvraag zou kunnen zijn in welke mate de rechter doorslaggevende 
betekenis zal toekennen aan de beleidsuitspraak betreff ende de wenselijkheid van 
6000 MW aan windenergiecapaciteit in de EEZ. Ten aanzien van het beschermings-
regime dat voor (delen van) de EHS geldt, geldt dat de rechter daarmee al enige erva-
ring heeft . Het is – als voorproefj e voor het hierna volgende juridische betoog – inte-
ressant na te gaan welke rol de rechter zich bij de beoordeling van de betreff ende 
belangenafweging toebedeelt. De Afdeling bestuursrechtspraak moest in 2003 oor-
delen over de locatie van het Near Shore Windpark (NSW) in de territoriale wateren 
van de Noordzee. Het rijksbeleid bepaalde toen dat voor kerngebieden van de EHS, 
waartoe de Noordzee vanaf 1995 behoort, geldt dat ingrepen en ontwikkelingen in en 
in de onmiddellijke nabijheid niet zijn toegestaan indien deze ingrepen de wezenlijke 
kenmerken of waarden van het gebied aantasten, tenzij daarvoor een zwaarwegend 
maatschappelijk belang zou bestaan. Bij uitspraak van 9 april 2003 oordeelde de Afde-
ling als volgt over het bestaan van dat belang met betrekking tot het NSW18:

18 Zaaknummer 200201349/1.
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“2.8.2. Ten aanzien van het zwaarwegend maatschappelijk belang heeft  verweerder over-
wogen dat realisering van het NSW noodzakelijk is vanwege het nakomen van de interna-
tionale afspraken over CO2-emissiereductie, die zijn gemaakt in het Kyotoprotocol bij het 
Klimaatverdrag, en om de kwetsbaarheid van de Nederlandse energievoorziening te ver-
minderen door de energievoorziening minder afh ankelijk te maken van fossiele energie. 
Met het oog op de beperkte ruimte voor plaatsing van windmolens op land is het volgens 
verweerder nodig kennis op te doen omtrent grootschalige windenergieopwekking op 
zee.
 Verweerder heeft  zich voorts mede op basis van het onderzoek van de Commissie 
Review Near Shore Windpark op het standpunt gesteld dat aan realisering van een wind-
park op een locatie off  shore nog zodanige technische en economische onzekerheden kle-
ven, dat eerst kennis en ervaring met energie op zee dient te worden opgedaan op een 
locatie near shore. Op basis van het MER, waarin verschillende near shore locaties zijn 
onderzocht, is gekozen voor de locatie Egmond. Deze locatie is in het MER aangemerkt als 
het meest milieuvriendelijke alternatief.
 Gezien het voorgaande is de Afdeling van oordeel dat verweerder zich in redelijk-
heid op het standpunt heeft  kunnen stellen dat met de realisering van het NSW een zwaar-
wegend maatschappelijk belang is gemoeid waaraan niet redelijkerwijs elders of op andere 
wijze tegemoet kan worden gekomen.”

In deze uitspraak werd aldus geoordeeld dat verweerder zich in redelijkheid op het 
standpunt kon stellen dat een zwaarwegend maatschappelijk belang bestond voor het 
plaatsen van een windmolenpark in de Noordzee, dat als kerngebied van de EHS was 
aangewezen. Duidelijk is dat de Afdeling het oordeel dat een zwaarwegend maat-
schappelijk belang bestaat, terughoudend toetste. Daarbij heeft  ongetwijfeld ook een 
rol gespeeld dat het oordeel was opgenomen in een – democratisch nu eenmaal tame-
lijk sterk gelegitimeerde – PKB over ruimtelijke aspecten. Het is de vraag of een der-
gelijke terughoudende toets in de toekomst, indien de Natuurbeschermingswet 1998 
van toepassing zou zijn in de EEZ en op grond van artikel 10a van die wet beschermde 
gebieden zouden zijn aangewezen in die maritieme zone, op zijn plaats is indien die 
toets plaatsvindt naar aanleiding van het verlenen van een vergunning op grond van 
artikel 19d juncto 19g, tweede lid Natuurbeschermingswet 1998 voor een windmo-
lenpark in of nabij een aangewezen beschermd natuurgebied in de EEZ.

2.4. CONCLUSIE

Het huidige beleid is sterk gericht op integratie van de verschillende in de Noordzee 
in het algemeen en in de EEZ in het bijzonder spelende belangen. Het belang van 
locaties voor de opwekking van windenergie speelt daarbij een aanzienlijke rol. Het 
beleid lijkt de ontwikkeling van windenergie op zee positief te waarderen. De grote 
mate van beleidsvrijheid die voor de rijksoverheid bestaat, wordt nader ingevuld door 
het complexe, integrale afwegingskader van het IBN 2015. Doel van het beleid is het 
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verschaff en van inzage in de belangenafweging die voor nieuwe activiteiten op zee 
moet worden gemaakt. Daarmee lijkt de rechtszekerheid van de initiatiefnemer 
gediend. Toch blijft  naar onze mening als nadeel bestaan dat vele (tegen)gestelde 
belangen een rol spelen in die afweging en dat weigeringsgronden onvoldoende expli-
ciet worden aangegeven. Bovendien in geen duidelijke visie voorhanden betreff ende 
de locaties in de Noordzee waar windmolenparken een plek behoren te krijgen. Dat 
verhoudt zich slecht tot de uitgesproken wens van 6000 MW aan windenergiecapaci-
teit op zee. Daarvoor moet een aanzienlijke ruimte beschikbaar zijn (of worden 
gemaakt). Overigens verdient in dat kader ook overweging dat de overheid zich er op 
geen enkele wijze van verzekert dat 6000 MW wordt gerealiseerd op de meest effi  -
ciënte wijze door de meest geschikte bouwer. Met andere woorden, het beleid voorziet 
niet in concurrentie (rendement en ruimtegebruik) tussen degenen die een windmo-
lenpark in de EEZ willen bouwen. Dit alles leidt naar ons oordeel, ondanks het uit-
voerige beleid, dus niet alleen tot enige rechtsonzekerheid bij de vergunningaanvra-
ger, maar hoogstwaarschijnlijk ook tot een suboptimaal ruimtegebruik op zee. Te 
veel rechtsonzekerheid is ongewenst, zeker als het om een aanvraag voor een wind-
molenpark gaat waarvoor geldt dat alleen al voor het indienen ervan investeringen 
moeten worden gedaan omdat specifi eke expertise is vereist.

Na deze relativerende conclusie betreff ende het beleid ten aanzien van windmo-
lenparken op zee, wordt het tijd om ons te richten op onze kernvraag: in hoeverre 
biedt het huidige en toekomstige recht een voldoende juridisch kader voor een zorg-
vuldige afweging van alle betrokken belangen, in het bijzonder als het betreft  het 
oprichten van windmolenparken op zee, meer in het bijzonder in de EEZ?

3. INTERNATIONAAL EN EUROPEES 
OMGEVINGSRECHT

Het internationale en Europese recht is van groot belang om een goed beeld te krijgen 
van de noodzaak om te komen tot een toereikend omgevingsrecht voor de Noordzee. 
In dit hoofdstuk bespreken we daarom de internationale eisen waaraan het omge-
vingsrecht voor de Noordzee moet voldoen. Paragraaf 3.1 betreft  het internationale 
recht en paragraaf 3.2 het Europese recht.

3.1. INTERNATIONAAL OMGEVINGSRECHT

In deze paragraaf staat het internationale omgevingsrecht centraal. Vele verdragen 
zijn daarbij van belang en het is in het bestek van dit preadvies niet mogelijk om alle 
details van deze verdragen te bespreken. Wij zien ons genoodzaakt vele daarvan niet 
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te bespreken en ons te beperken tot een weergave van de belangrijkste verdragen die 
relevant zijn voor de keuze van de Nederlandse wetgever aangaande het omgevings-
recht voor de Noordzee, waaronder in elk geval de United Nations Convention on the 
Law of the Sea (hierna: UNCLOS).19

Zoals eerder opgemerkt, bestaat de Noordzee uit ten minste twee voor het onderha-
vige onderzoek relevante maritieme zones, namelijk de ‘territoriale wateren’ en de 
EEZ. Deze maritieme zones zijn beide rechtsfi guren die een regeling kennen in het 
internationale recht. UNCLOS regelt de status van deze zones en de rechtsmacht die 
daarin kan worden uitgeoefend. In deel 1 van dit preadvies, van de hand van Rog-
genkamp, is ingegaan op de algemene juridische status van deze zones. Ook een 
bespreking van het internationale omgevingsrecht dat geldt voor de Noordzee, moet 
aanvangen met UNCLOS.20 Daarbij zij opgemerkt dat UNCLOS een basis biedt voor 
het internationale recht dat gelding heeft  in de Noordzee en dat in andere verdragen 
daarvan niet kan worden afgeweken.

Van belang is dat artikel 56, b iii UNCLOS de staat, na instelling van een EEZ in 
die zone, expliciet de functionele rechtsmacht toekent om het mariene milieu te 
beschermen en te behouden. Bovendien stelt artikel 60 UNCLOS buiten twijfel dat de 
kuststaat het exclusieve recht heeft  om de bouw en het beheer van installaties in de 
EEZ te reguleren. Gelezen in samenhang met artikel 56, onder a UNCLOS kan wor-
den geconstateerd dat het reguleren (het bouwen) van windmolenparken in de EEZ 
valt binnen de rechtsmacht van een kuststaat onder UNCLOS.21 Artikel 3 Rijkswet 
instelling exclusieve economische zone getuigt ervan dat de Nederlandse staat met de 
instelling van de EEZ aansluiting heeft  willen zoeken bij deze algemene bepalingen.

“Het Koninkrijk heeft , met inachtneming van de grenzen die het volkenrecht stelt, in de 
exclusieve economische zone:
a. soevereine rechten ten behoeve van de exploratie en exploitatie, het behoud en het 

beheer van de levende en niet-levende natuurlijke rijkdommen van de wateren boven 
de zeebodem en van de zeebodem en de ondergrond daarvan, en met betrekking tot 
andere activiteiten voor de economische exploitatie en exploratie van de zone, zoals de 
opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden;

19 Het Verdrag inzake het recht van de zee (Trb. 1984, 55) is door Nederland op 28 juni 1996 geratifi -
ceerd.

20 Het belang van het internationale recht voor de geldende omgevingsrechtelijke normen in de 
Nederlandse territoriale wateren en de EEZ is overigens in 2001 uitvoerig besproken in de rappor-
tage van Ch.W. Backes, A.G. Oude Elferink & P. van der Ree, Bescherming van het marine milieu en 
natuurwaarden in de EEZ. Internationale verplichtingen, gemeenschapsrecht, nationaal beleid en 
nationaalrechtelijk instrumentarium, Utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht/NILOS 2001. In dit 
deel van het preadvies kon grotendeels worden voortgebouwd op die rapportage.

21 Art. 61 UNCLOS betreff ende het gebruik en het behoud van levende rijkdommen is in dit preadvies 
minder relevant.
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b. rechtsmacht ten aanzien van de bouw en het gebruik van kunstmatige eilanden, instal-
laties en inrichtingen, het wetenschappelijk zeeonderzoek en de bescherming en het 
behoud van het mariene milieu.”

Op basis van de genoemde bepalingen moet worden aangenomen dat een kuststaat 
eveneens bevoegd is om een ruimtelijk beleid – met het oog op de bouw en het gebruik 
van installaties en met het oog het beschermen van het mariene milieu – te voeren ten 
aanzien van de wateren waarover rechtsmacht wordt uitgeoefend. Van groter belang 
voor het omgevingsrecht is echter deel XII UNCLOS, dat voor zowel de territoriale 
wateren als de EEZ als uitgangspunt de bescherming van het mariene milieu heeft . 
Staten dienen daartoe de meest bruikbare middelen in te zetten. Artikel 192 UNCLOS 
bepaalt:

“States have the obligation to protect and to preserve the marine environment.”

Artikel 194 van het verdrag voegt daar nog aan toe dat staten alle redelijkerwijs te 
verlangen en met UNCLOS verenigbare maatregelen dienen te nemen die nodig zijn 
ter voorkoming en bestrijding van verontreiniging van het mariene milieu. Die maat-
regelen moeten ook gericht zijn op de bescherming en het behoud van zeldzame of 
kwetsbare ecosystemen.22 Dat bracht de Nederlandse regering tot het standpunt dat 
een kuststaat op grond van artikel 56, a UNCLOS23 beschermde (natuur)gebieden 
zou kunnen aanwijzen in de territoriale wateren of de EEZ.24 De vraag of van een 
initiatiefnemer van een plan of project in de Noordzee een milieu-eff ectrapportage 
geëist kan worden, wordt rechtstreeks in UNCLOS beantwoord. Artikel 206 bepaalt 
dat van staten wordt verwacht dat zij, wanneer schade aan het mariene milieu zou 
kunnen ontstaan door geplande activiteiten in de territoriale wateren of de EEZ, een 
rapport (laten) opstellen over de potentiële milieugevolgen.

Hoewel de defi nitie van vervuiling in UNCLOS dat wel zou rechtvaardigen, aan-
gezien die term ruim kan worden uitgelegd tot praktisch al het menselijk handelen 
dat schadelijk is voor de fysieke karakteristieken van het milieu, zullen wij niet uitge-
breid aandacht besteden aan de bepalingen in UNCLOS die het voorkomen van ver-
vuiling van de zee betreff en.25 Wij wijzen hier kort op afdeling 5 van deel XII waarin 
bepalingen zijn opgenomen betreff ende verontreiniging door specifi eke bronnen, 
zoals door werkzaamheden op de zeebodem. Zo verplicht artikel 208 in aanvulling 
op artikel 60, derde lid UNCLOS de staten tot het stellen van voorschrift en ter voor-
koming of bestrijding van verontreiniging van het mariene milieu door off shore ope-

22 Zie ook het voor ons onderwerp relevante art. 194, vijfde lid en art. 60, tweede lid UNCLOS.
23 Waar onder andere wordt gerefereerd aan “conserving and managing natural resources”.
24 Zie Kamerstukken II 1995/96, 24 433 (R 1549), nr. 5, p. 14.
25 Daarmee zien wij ook af van een behandeling van het Verdrag van Londen (Trb. 1973, 172), het 

MARPOL (Trb. 1978, 188), de Bonn Overeenkomst (Trb. 1983, 159), het Interventieverdrag (Trb. 
1970, 197) enz.
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raties in de EEZ. De voor Nederland geldende Conventie voor de bescherming van 
het mariene milieu van de noordoost Atlantische oceaan (hierna: OSPAR)26 geeft  
voor de Noordzee nadere regels ten aanzien van het tegengaan van verontreiniging 
door off shore activiteiten en storting. Op dat verdrag wordt hieronder ingegaan.

Naast de rechten en plichten van de kuststaat in de territoriale wateren en de EEZ, is 
relevant dat UNCLOS beperkingen oplegt aan de rechtsmacht van die staten. Die zijn 
met name van belang wanneer bij het van toepassing verklaren van Nederlandse 
omgevingsrechtelijke normen daarmee onvoldoende rekening zou worden gehou-
den.

De soevereiniteit van kuststaten strekt zich ingevolge UNCLOS in beginsel uit tot 
de territoriale wateren, die zijn gelegen tot 12 zeemijl uit de laagwaterlijn. Dat bete-
kent dat in die maritieme zone dezelfde normen gelden als op het territoir van de 
kuststaat. Rekening moet echter worden gehouden met deel II, afdeling 3 UNCLOS, 
waarin voor de territoriale wateren het recht van ‘onschuldige doorvaart’ voor sche-
pen nader is gereguleerd. De vrijheid van onschuldige doorvaart geldt echter niet 
voor het aanleggen van kabels en pijpleidingen door andere staten. Het leggen van 
dergelijke kabels en pijpleidingen op de bodem van de territoriale zee kan worden 
gereguleerd en zelfs verboden door de kuststaat.27 Met deze bijzondere beperkingen 
van de rechtsmacht in de territoriale wateren moet rekening worden gehouden wan-
neer omgevingsrechtelijke normen van toepassing worden verklaard.

Een ander rechtsregime geldt voor een door de kuststaat ingestelde EEZ. In die 
maritieme zone gelden nadrukkelijker de rechten van andere staten. Zo genieten 
ingevolge de artikelen 58 en 79 UNCLOS andere staten de vrijheid van scheepvaart 
en overvliegen, van het leggen van kabels en pijpleidingen en van andere rechtmatige 
soorten van gebruik van de zee die samenhangen met deze vrijheden. Eveneens moet 
rekening worden gehouden met de beperktere rechtsmacht in de EEZ als het gaat om 
militaire activiteiten en wetenschappelijk zeeonderzoek.28 De rechten van andere sta-
ten in de EEZ van de kuststaat dienen gerespecteerd te worden wanneer omgevings-
rechtelijke normen van toepassing worden verklaard. Zo zal de wetgever zich bij het 
eventueel aanwijzen van beschermde gebieden in de territoriale wateren en in de EEZ 
rekenschap moeten geven van deze rechten.

Een groot aantal verdragen is van toepassing op de Noordzee, inclusief de EEZ, en 
kent normen die tot het omgevingsrecht kunnen worden gerekend. Het rapport van 
Backes, Oude Elferink & Van der Ree uit 2001 geeft  een goed overzicht van het 
relevante internationale recht. Op deze plek past enkel een blik op de opvallende 
aspecten en de belangrijkste ontwikkelingen.

26 Zie hieronder en voor nadere informatie <www.ospar.org>.
27 Zie art. 79, vierde lid UNCLOS.
28 Zie deel XIII UNCLOS.
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Het Biodiversiteitsverdrag van 1992 is van belang voor ons onderwerp.29 Het toepas-
singsbereik van dit verdrag strekt zich ingevolge artikel 4 uit tot de door de staten 
ingestelde EEZ. Tot de doelstelling van het Biodiversiteitsverdrag behoort de bescher-
ming van biodiversiteit en het duurzame gebruik van de bestanddelen van biodiver-
siteit. Ingevolge de defi nitie van biodiversiteit in artikel 2 van het verdrag wordt daar-
mee tevens bedoeld de bescherming van het mariene milieu. Een speciaal 
werkprogramma ter implementatie van het verdrag is vastgesteld voor de biodiversi-
teit voor zee- en kustgebieden, het zogenaamde “Jakarta Mandate on Marine and 
Coastal Biological Diversity”.30 Voor ons preadvies is van bijzonder belang het 
bepaalde in artikel 8 van het Biodiversiteitsverdrag, dat de ‘in situ’ bescherming en 
behoud van biodiversiteit reguleert. De contracterende partijen zullen ingevolge die 
bepaling “as far as possible and as appropriate”31 ofwel een stelsel van beschermde 
gebieden instellen ofwel gebieden aanwijzen waar specifi eke maatregelen gewenst 
zijn teneinde de biodiversiteit te waarborgen. Vanzelfsprekend dient voorafgaand 
daaraan te worden onderzocht of het aanwijzen van dergelijke gebieden de beste 
bescherming oplevert voor de biodiversiteit. Is dat het geval, dan is het voor de staten 
niet eenvoudig om van het aanwijzen van gebieden af te zien. Het Biodiversiteitsver-
drag dwingt daarmee staten tot op zekere hoogte tot het instellen van beschermde 
gebieden waarin het behoud van biodiversiteit voorop staat. Naast deze bescher-
mende instrumenten stelt artikel 14 van het verdrag het voorzorgsbeginsel op de 
voorgrond door onder meer te wijzen op de noodzaak van milieueff ectrapportages. 
Enigszins overbodig bewerkstelligt artikel 22, tweede lid Biodiversiteitsverdrag dat 
de staten het verdrag met betrekking tot de zee zullen implementeren in overeen-
stemming met de rechten en plichten van staten onder UNCLOS.32 Dat geldt dus ook 
voor de eventueel aan te wijzen beschermde gebieden.

Het OSPAR-verdrag van 1992 geeft  een juridisch kader voor regionale afspraken om 
de Noordzee te beschermen.33 Sterker dan UNCLOS, waarin staten immers worden 
verplicht om de meest bruikbare technieken te gebruiken, bepaalt OSPAR in arti-
kel 2, eerste lid, a dat staten alle noodzakelijke maatregelen moeten treff en om het 
zeegebied te beschermen tegen de nadelige gevolgen van menselijk handelen. Het 

29 Trb. 1993, 54; het verdrag is door Nederland op 12 juli 1994 geratifi ceerd en is op 29 december 1994 
in werking getreden.

30 Zie voor nader informatie <http://www.cbd.int/programmes/areas/marine>.
31 De beperking “as far as possible” zal waarschijnlijk refereren aan de beschikbare middelen van een 

staat, terwijl de beperking “as far as appropriate” hoogstwaarschijnlijk de staten verplicht de beste 
maatregelen te nemen om biodiversiteit te behouden.

32 Zie echter art. 237 UNCLOS. Over de verhouding tussen UNCLOS en Biodiversiteitsverdrag Alan 
Boyle in D. Bodansky, J. Brunnée and E. Hey (eds.), Th e Oxford Handbook of International Environ-
mental Law, Oxford, Oxford University Press, 2007, 138 e.v.

33 Conventie inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlan-
tische Oceaan (Trb. 1993, 16; geratifi ceerd op 7 januari 1994 en in werking getreden op 25 maart 
1998).
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bouwen van windmolenparken kan daaronder vallen. OSPAR benadrukt daarnaast 
het belang van het voorzorgsbeginsel en het beginsel dat de vervuiler betaalt. Van 
groter belang is echter dat op grond van OSPAR een aantal bijlagen tot stand is geko-
men. Relevant voor ons onderwerp is Bijlage V betreff ende de bescherming en het 
behoud van ecosystemen en de biologische diversiteit van het zeegebied tegen versto-
ring of fysieke degradatie.34 Aanhangsel 3 van die Bijlage bevat nadere criteria waar-
aan de OSPAR-Commissie mogelijk schadelijk menselijk handelen moet toetsen. 
Daarnaast is relevant dat op grond van OSPAR initiatieven zijn genomen om 
beschermde gebieden op zee aan te wijzen vanwege de noodzaak om de mariene bio-
diversiteit te beschermen. Er is in 2003 afgesproken om in 2006 beschermwaardige 
gebieden aan te wijzen35, en deze in 2010 onderling te verbinden tot een goed beheerd 
netwerk van beschermde zeegebieden, zogenaamde Marine Protected Areas (MPA’s). 
Bij het aanwijzen van de gebieden wordt overigens nauw aangesloten bij en verwezen 
naar de ontwikkelingen op grond van de Europese Habitatrichtlijn, die hieronder 
aan de orde zal komen.

3.2. EUROPEES OMGEVINGSRECHT

3.2.1. Inleiding

Het Europese recht, maar vooral ook het Europese beleid dat is vervat in richtlijnen 
en andere documenten en dat betrekking heeft  op het recht ter bescherming van 
natuur en milieu, is tegenwoordig ronduit veelomvattend te noemen. In deze para-
graaf concentreren wij ons daarom op enkele richtlijnen die verband houden met het 
omgevingsrecht en het exploiteren van windmolenparken in de Noordzee. Alvorens 
in te gaan op de richtlijnen, moet een vraag worden beantwoord die de gemoederen 
in het verleden heeft  beziggehouden. Dat betreft  de vraag naar de gelding van het EG-
recht en de daaruit voortvloeiende richtlijnen. Op welke wijze moeten deze richtlij-
nen worden geïmplementeerd in de Nederlandse rechtsorde? Vanzelfsprekend bestaat 
geen onderscheid tussen de gelding van dat recht op land en in de territoriale wate-
ren. Een belangrijke vraag is evenwel of dat ook geldt voor de EEZ. Vervolgens gaan 
wij na of de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn, de IPPC-richtlijn en de verschillende 
richtlijnen die betrekking hebben op het uitvoeren van milieu-eff ectrapportages, van 
invloed (behoren te) zijn op het Nederlandse recht voor de Noordzee. Daarna zullen 
we beknopt aandacht schenken aan de consequenties van het voorstel van de Euro-
pese Commissie om te komen tot een Europese Mariene Strategie Richtlijn36, die in 

34 Trb. 2000, 74.
35 Zie OSPAR Recommendation 2003/3 on a Network of Marine Protected Areas.
36 Zie daarover <http://ec.europa.eu/environment/water/marine.htm> en <www.noordzeeloket.nl/

ems>.
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de toekomst bij uitstek van invloed kan zijn op het ontwikkelen van projecten in de 
Noordzee.37

3.2.2. Reikwijdte en gelding van het Europese omgevingsrecht

De vraag die in deze paragraaf centraal staat, is die naar de reikwijdte van de gelding 
van het Europese recht. Daarmee doelen wij met name op de vraag in hoeverre de EG 
regels kan uitvaardigen die tevens gelding moeten hebben in de EEZ. Daarnaast is 
relevant de wijze waarop richtlijnen in de nationale rechtsorde moeten worden omge-
zet en de vraag naar de verhouding van het hiervoor besproken internationale recht 
en het Europese recht.

Ten eerste is dus relevant of de EG regels kan uitvaardigen die ook gelding hebben op 
delen van Europa waar de lidstaten beperkte soevereiniteit genieten, zoals de EEZ. 
Het antwoord op die vraag – die door Backes, Oude Elferink & Van der Ree in 2001 
eveneens wordt behandeld38 – wordt allereerst bepaald door de interpretatie van arti-
kel 299 EG-Verdrag. Na een memorandum van de Europese Commissie betreff ende 
deze vraag, heeft  het HvJEG in de jaren ’70 twee arresten gewezen waaruit blijkt dat 
de EG de bevoegdheid heeft  om regels uit te vaardigen voor gebieden waarover lidsta-
ten beperkte soevereiniteit genieten, voor zover die soevereiniteit strekt. In de EEZ is 
voor eenieder volkomen duidelijk dat de rechtsmacht van de Nederlandse staat zich 
niet alleen op grond van UNCLOS kan uitstrekken tot de bescherming het mariene 
milieu en de natuurwaarden in de EEZ, maar dat die soevereiniteit ook daadwerkelijk 
is geclaimd. Uit artikel 3 van de Rijkswet instelling EEZ39 wordt duidelijk dat de 
Nederlandse staat de maximale jurisdictie onder UNCLOS heeft  willen claimen en 
volgt bovendien (aanhef en onder b) dat bescherming en behoud van het mariene 
milieu een belangrijke reden voor instelling van de EEZ is geweest. Kortom, in de 
Nederlandse EEZ geldt het EG-recht in beginsel ook. Of een Europese richtlijn in de 
EEZ dient te worden geïmplementeerd, is een andere vraag. Daargelaten hetgeen 
door enkelen wordt afgeleid uit een uitspraak van het HvJEG en daargelaten het 
standpunt van de Europese Commissie, zijn wij met Backes, Oude Elferink & Van 
der Ree van oordeel dat daarvoor relevant is de inhoud, de beoogde strekking en de 

37 Op een vraag over natuurbescherming op de Noordzee antwoordde de minister van LNV op 4 juli 
2007: “Wachten op de EU-richtlijn mariene strategie leidt tot ongewenste vertraging, want die 
richtlijn zal pas in 2008 van kracht worden waarna het zeker nog drie jaar zal duren voordat imple-
mentatie plaatsvindt. Bovendien zijn er afspraken tussen de Europese Commissie en de lidstaten 
over het traject van Natura 2000 in het Noordzeegebied.” Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 195, nr. 
21, p. 6.

38 Zie HvJEG case 61/77, Jur. 417; HvJEG case 2, 4 en 6/76, Jur. 1279; zie ook Ch.W. Backes, A.G. Oude 
Elferink & P. van der Ree 2001, p. 43. Zie ook Ch.W. Backes, H. Dotinga & E.J. Molenaar, “Natuur-
bescherming in de Noordzee”, M en R 2001/6, p. 151 e.v.

39 Wet van 27 mei 1999, die op 28 april 2000 in werking trad (zie Stb. 1999, 281 en Stb. 2000, 167).
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systematiek van de richtlijn.40 Dat een richtlijn geldt in de EEZ, wil immers nog niet 
zeggen dat implementatie van die richtlijn voor dat gebied noodzakelijk is. Slechts als 
een richtlijn beoogt gelding te hebben in dit gebied buiten het territoir van de lidstaat, 
wordt relevant of de betreff ende lidstaat jurisdictie heeft  geclaimd buiten het eigen 
territoir. Komen richtlijn en jurisdictie voldoende overeen, dan is implementatie door 
die lidstaat in de EEZ ook daadwerkelijk vereist. Een vraag die resteert, is of er voor 
het omgevingsrecht relevante richtlijnen zijn die beogen te gelden in de EEZ. De vol-
gende paragraaf gaat daar nader op in.

Een tweede vraag die bespreking verdient, betreft  de wijze waarop Europese richtlij-
nen moeten worden geïmplementeerd in de Nederlandse rechtsorde. Voor de door-
werking van het primaire Europese recht en de verordeningen zij verwezen naar de 
handboeken die dat onderwerp bespreken.41 Voor het omgevingsrecht geldt dat vele 
Europese richtlijnen door de Nederlandse staat moeten worden omgezet in nationaal 
recht. Bovendien is de EEZ geclaimd – onder andere – ter bescherming en behoud 
van het mariene milieu. Europese richtlijnen met een soortgelijk doel, die bovendien 
beogen ook buiten het territoir van de lidstaten te gelden, zullen door de Nederlandse 
overheid moeten worden omgezet voor de EEZ. Op welke wijze moet dat geschieden? 
Als uitgangspunt moet ingevolge artikel 249 EG gelden dat op de wetgevers van de 
lidstaten een resultaatsverbintenis drukt, terwijl een grote mate van vrijheid bestaat 
ten aanzien van de wijze waarop de richtlijnen moeten worden geïmplementeerd in 
de nationale rechtsorde. Normen van een richtlijn dienen niet alleen feitelijk in acht 
te worden genomen, maar moeten ook in juridisch dwingende en algemeen verbin-
dende regels van intern recht worden neergelegd. Ook al is het niet noodzakelijk om 
elke bepaling van een richtlijn letterlijk en uitdrukkelijk om te zetten in nationaal 
recht, het is wel vereist dat implementatie geschiedt door middel van “legally binding 
rules”.42 Uit jurisprudentie van het HvJEG blijkt bijvoorbeeld dat het omzetten van 
richtlijnen door middel van normen die enkel zijn gericht aan bestuursorganen, 
niet voldoende is. Voor het neerleggen van de normen van een richtlijn in beleids-
regels (art. 4:81 Awb), in planologische kernbeslissingen, in streekplannen of in 
(milieu)vergunningen geldt hetzelfde.43 Deze rechtsfi guren kunnen niet worden 
gerekend tot de juridisch bindende algemene regels die noodzakelijk zijn om de richt-
lijnen op correcte wijze te implementeren in de Nederlandse rechtsorde.44

40 Backes, Oude Elferink & Van der Ree 2001, p. 46-47.
41 Zie bijvoorbeeld voor het milieurecht Ch.W. Backes, P.C. Gilhuis & N.S.J. Koeman, Milieurecht, 

Deventer, Kluwer, 2006, 66 e.v.
42 Zie Backes, Gilhuis & Koeman 2006, 73; HvJEG 25 mei 1982, zaak 96/81, Jur. 1982, 1791.
43 Zie bv. Vz. ABRvS 27 mei 1998, AB 1999, 358 m.nt. Backes onder 357; Rb. Leeuwarden 17 juli 1998, 

AB 1998, 405 m.nt. Backes (r.o. 2.2.8.2.3).
44 Zie HvJEG 2 december 1986, zaak 239/85, Jur. 1986, 3645; Vz. ARRvS 16 april 1987, M en R 1988/3, 

nr. 22 m.nt. Jans; ABRvS 18 september 2002, M en R 2003/3, nr. 28 m.nt. Verschuuren; ARRvS 
6  maart 1986, M en R 1987/1, nr. 6 m.nt. Jans; HvJEG 15 maart 1990, zaak C-339/87, M en R 
1990/7-8, nr. 49 m.nt. Jans.



K.J. de Graaf en D.A. Lubach

42 Intersentia

Van groot belang is ook de volgende constatering. Mocht er wrijving bestaan tussen 
Europees (primair of secundair) recht en het in het voorgaande beschreven interna-
tionale recht, in het bijzonder UNCLOS, dan moet het internationale recht voorrang 
krijgen. Vanzelfsprekend kan getracht worden het Europees recht internationaal-
rechtelijk uit te leggen. Dat is ook de vaste jurisprudentielijn van het HvJEG.45 Indien 
een dergelijke interpretatie niet volstaat om het Europees recht conform het interna-
tionale recht uit te leggen, dient het Europees recht te wijken.46 Ook die principiële 
voorrang van het internationale (volken)recht is neergelegd in de jurisprudentie van 
het HvJEG.47

Juist deze constatering heeft  consequenties voor de mogelijkheid van de Neder-
landse staat om regelgeving op te stellen voor de EEZ. Immers, het internationale 
recht erkent niet de volstrekte soevereiniteit van de staat over deze maritieme zone. 
Sterker, anderen kunnen in die zone eveneens rechten doen gelden. Dat betreft  voor-
namelijk scheepvaart, militaire activiteiten, wetenschappelijk onderzoek en het leg-
gen van kabels en pijpleidingen op grond van UNCLOS.48 Deze beperking wordt 
door de Nederlandse overheid ook aanvaard.49

3.2.3. De relevante richtlijnen bezien

In deze paragraaf laten wij enkele Europese richtlijnen die voor het omgevingsrecht 
van groot belang zijn, de revue passeren. Daarbij staan twee vragen centraal. Ten 
eerste is van belang om vast te stellen of met de betreff ende richtlijn beoogd is nor-
men te stellen voor de EEZ, omdat aangenomen mag worden dat elke Europese richt-
lijn dient te worden geïmplementeerd voor het Nederlandse territoir. Indien het ant-
woord op die eerste vraag bevestigend luidt, luidt de tweede vraag welke invloed die 
richtlijn heeft  op het omgevingsrecht op zee.

Voor enkele Europese normen kan gesteld worden dat zij ofwel niet relevant zijn 
voor ons onderwerp, ofwel niet in de EEZ gelden. We kunnen dan bijvoorbeeld wij-
zen op de Basisverordening Visserij50, de Kaderrichtlijn waterverontreiniging51, de 

45 Zie HvJEG 4 december 1974, zaak 41/74, Jur. 1974, 1337; HvJEG 24 november 1992, zaak 286/90, 
Jur. 1992, I-6019.

46 Zie daarover T.A.J.A. Vanhamme, Volkenrechtelijke beginselen in het Europees recht (diss. Leuven), 
Groningen, Europa Law Publishing, 2001.

47 Zie al HvJEG 7 februari 1973, zaak 40/72, Jur. 1973, 125.
48 Zie daarover paragraaf 2.1.
49 Hetgeen blijkt uit Kamerstukken II 2006/07, 30 195, nr. 17, p. 3 (noot 1).
50 Verordening (EG) 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de 

duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid.
51 Richtlijn 76/464/EEG betreff ende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoff en 

die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd, legt lidstaten geen verplichtingen 
op betreff ende normstelling in de EEZ (ook niet op grond van art. 8). Voor de (dochter-)richtlijn 
86/280/EEG betreff ende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen geldt dezelfde 
redenering.
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Nitraatrichtlijn52 en de Zwemwaterrichtlijn.53 Bij de bestudering van de IPPC-richt-
lijn en de Kaderrichtlijn water geldt eveneens dat zij niet relevant zijn voor de EEZ.54

De belangrijkste Europeesrechtelijke normen die dienen te worden geïmplementeerd 
in de EEZ, zijn gelegen in de Vogel- en Habitatrichtlijn55, de richtlijnen betreff ende de 
(strategische) milieu-eff ectrapportage56 en het voorstel voor de Kaderrichtlijn 
mariene strategie.57 Volgens het voorgestelde artikel 2 van de laatstgenoemde richt-
lijn is deze van toepassing op alle Europese wateren zeewaarts van de basislijn van-
waar de breedte van de territoriale wateren wordt gemeten, en reikend tot de uiterste 
grens van het onder de soevereiniteit of jurisdictie van de lidstaten vallende gebied, 
met inbegrip van de zeebodem van al die wateren en de ondergrond daarvan.58 Ten 
aanzien van de eerstgenoemde richtlijnen geldt dat de vraag naar de toepasselijkheid 
voor de EEZ velen heeft  beziggehouden.

In het verleden zijn argumenten voor en tegen de verplichting om de Habi-
tatrichtlijn in de EEZ te implementeren, aangevoerd.59 Veelal werd geconcludeerd dat 
moet worden uitgegaan van de beoogde gelding van de Habitatrichtlijn voor de EEZ. 
Ook de Europese Commissie stelde zich op dat standpunt.60 Een defi nitief antwoord 
op de vraag naar de juiste reikwijdte van de Habitatrichtlijn kan enkel worden ver-
strekt door het HvJEG zelf. Nadat het High Court of Justice in London reeds in 1999 

52 Richtlijn 91/676/EEG inzake bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agra-
rische bronnen biedt – ook al zou deze beogen gelding te hebben in de EEZ – geen relevante nor-
men voor de EEZ.

53 Richtlijn 76/160/EEG betreff ende de kwaliteit van het zwemwater legt zeer waarschijnlijk de lidsta-
ten geen verplichtingen op betreff ende normstelling in de EEZ.

54 Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging is van toe-
passing indien het betreft  de in Bijlage I van de richtlijn opgesomde ‘industriële activiteiten’. Geen 
van die activiteiten vindt plaats in de EEZ. Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreff ende het waterbeleid schept verplichtingen om maatregelen te 
nemen voor lidstaten. Die maatregelen moeten worden genomen op het territoir van de lidstaten.

55 Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand (Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG 
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde fl ora en fauna (Habitatricht-
lijn).

56 Richtlijn 97/11/EG tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreff ende de milieu-eff ectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten (M.e.r.-richtlijn) en Richtlijn 2001/42/EG betref-
fende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (Smb-
richtlijn).

57 COM(2005)505 def. (Voorstel voor een richtlijn van de Europese Commissie van 24 oktober 2005 
tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreff ende het beleid ten aanzien 
van het mariene milieu).

58 Zie ook art. 3, tweede lid, a, i Voorstel Kaderrichtlijn mariene strategie.
59 Zie Backes, Oude Elferink & Van der Ree, 2001, 53-58. Zie ook H.E. Woldendorp, Teksten en toe-

lichting wetgeving natuurbescherming: juridische natuurbeschermingsaspecten van ruimtelijke 
ingrepen, Den Haag, Sdu, 2006, hoofdstuk 3.

60 Zie COM 199, 363 def., p. 10-11 (Mededeling van de Commissie van 14 juli 1999 aan de Raad en het 
Europees Parlement over Visserijbeheer en natuurbehoud in het mariene milieu).
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bepaalde dat de Habitatrichtlijn in de Britse EEZ moest worden geïmplementeerd61, 
heeft  het tot 20 oktober 2005 geduurd voordat duidelijkheid werd verkregen van het 
HvJEG.62 Het Hof overwoog in rechtsoverweging 117 als volgt:

“Zoals de advocaat-generaal in de punten 131 en 132 van haar conclusie heeft  opgemerkt, 
zijn partijen het erover eens dat het Verenigd Koninkrijk soevereine rechten uitoefent in 
zijn exclusieve economische zone en op het continentaal plat, en dat de habitatrichtlijn in 
die mate van toepassing is buiten de territoriale wateren van de lidstaten. Daaruit volgt dat 
de richtlijn moet worden uitgevoerd in die exclusieve economische zone.”

Advocaat-generaal Kokott stelt in haar conclusie voorop dat er geen expliciete bepa-
ling over de reikwijdte van de Habitatrichtlijn bestaat. Onder verwijzing naar juris-
prudentie waarin het Hof vaststelt dat het Europese recht in beginsel van toepassing 
kan zijn in exclusieve economische zones van de lidstaten, komt zij op grond van 
artikel 2, eerste lid Habitatrichtlijn, waarin is geregeld dat de richtlijn tot doel heeft  
bij te dragen aan het waarborgen van de biologische diversiteit op het Europese 
grondgebied van de lidstaten waarop het EG-verdrag van toepassing is, tot de conclu-
sie dat de Habitatrichtlijn eveneens moet worden geïmplementeerd in de EEZ. Het 
lijkt gezien de redenering met betrekking tot de Habitatrichtlijn niet onwaarschijnlijk 
dat eenzelfde conclusie moet worden getrokken als het de Vogelrichtlijn betreft . Die 
richtlijn kent immers in artikel 1, eerste lid een bepaling van gelijke strekking als 
artikel 2, eerste lid Habitatrichtlijn.

Ten aanzien van de richtlijnen betreff ende de (strategische) milieu-eff ectrappor-
tage geldt dat weliswaar algemeen wordt aangenomen en wordt geaccepteerd dat deze 
ook in de EEZ gelden, maar bij ons weten is er geen jurisprudentie over de toepasse-
lijkheid van de richtlijnen in de EEZ. Backes, Oude Elferink & Van der Ree conclude-
ren dan ook voorzichtig tot toepasselijkheid.63 De redenering die door het Hof op 
grond van artikel 2, eerste lid Habitatrichtlijn is omarmd in de zaak betreff ende de 
toepasselijkheid van de Habitatrichtlijn in de EEZ, kan niet overgenomen worden, 
omdat een soortgelijke bepaling in de richtlijnen over milieu-eff ectrapportage ont-
breekt. Indien echter in ogenschouw wordt genomen dat de richtlijnen dienen ter 
invulling van het voorzorgsbeginsel en ter uitwerking van onder andere het Verdrag 
van Espoo64, kan aangenomen worden dat het Hof niet snel geneigd zal zijn de gel-
ding van de richtlijnen voor de EEZ te ontkennen.

61 Zie High Court of Justice 5 november 1999, zaak CO/1336/1999; tegen deze uitspraak kon in hoger 
beroep worden gegaan, maar de Britse overheid heeft  dat nagelaten.

62 HvJEG 20 oktober 2005, zaak C-6/04 (Commissie v. GB en Ierland), Jur. 2005, I-9017.
63 Zie Backes, Oude Elferink & Van der Ree, 2001, 68.
64 Verdrag inzake milieu-eff ectrapportage in grensoverschrijdend verband, Trb. 1991, 174.
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Uitgaande van de gelding van de behandelde richtlijnen, past hier enkel een korte 
bespreking van hun inhoud, omdat het Nederlandse recht waarin de vigerende richt-
lijnen zijn geïmplementeerd, in het onderstaande nog aan de orde zal komen.

De in 1992 vastgestelde Habitatrichtlijn is, samen met de Vogelrichtlijn uit 1979, 
de belangrijkste wetgeving van de Europese Unie ter bevordering van de biologische 
verscheidenheid. De Vogel- en de Habitatrichtlijn houden de verplichting in om 
(vogel)soorten en habitats die voor de Europese Unie van belang zijn, in stand te 
houden. Van belang is dat de lidstaten gebieden moeten aanwijzen als speciale 
beschermingszones die voor het behoud van de onder de richtlijn vallende habitats en 
soorten het belangrijkst zijn. De speciale beschermingszones vormen samen het 
Europese netwerk van beschermde gebieden: Natura 2000. Het ligt in de bedoeling 
van de Nederlandse regering om het aanwijzen van Habitat-gebieden in de Noordzee 
te combineren met het aanwijzen van zogenaamde MPA’s op grond van OSPAR.65 De 
bepalingen betreff ende het aanwijzen en beschermen van gebieden zijn omgezet in de 
Natuurbeschermingswet 1998, die voor soortenbescherming in de Flora- en fauna-
wet. Op de specifi eke bescherming wordt nader ingegaan in paragraaf 4.2 van dit 
preadvies.

De richtlijn die de Nederlandse wetgever verplichtte tot het opstellen van regels die 
onder voorwaarden verplichten tot het opstellen van een milieu-eff ectrapport, stamt 
uit 1985 en werd gewijzigd in 1997. Deze richtlijn is geïmplementeerd in hoofdstuk 7 
van de Wet milieubeheer. Hoewel de termijn voor implementatie van de EG-richtlijn 
over de strategische milieubeoordeling van plannen en programma’s op 21 juli 2004 
verliep, is deze pas op 28 september 2006 in de Wet milieubeheer omgezet.

Het doel van het voorstel voor een Kaderrichtlijn Mariene Strategie is om voor 2021 
een goede milieutoestand van het mariene milieu te realiseren en bovendien de per-
manente bescherming en instandhouding van dat milieu en de voorkoming van de 
verslechtering ervan te garanderen. Het voorstel, dat niet voor 2008 zal worden aan-
genomen, vereist van de lidstaten dat zij met betrekking tot de onder hun soevereini-
teit of rechtsmacht vallende wateren van elke mariene regio, in nauwe onderlinge 
samenwerking mariene strategieën vaststellen, opdat dat doel bereikt kan worden en 
zodat economische activiteiten met betrekking tot het mariene milieu op duurzame 
wijze plaatsvinden. Op basis daarvan wordt de lidstaten gevraagd om in samenwer-
king met de andere landen programma’s van maatregelen uit te werken en ten uitvoer 
te leggen om de goede milieutoestand te realiseren. Er zal bij de uitvoering van deze 
richtlijn aandacht worden besteed aan de werking van mondiale verdragen als 
UNCLOS en regionale verdragen als OSPAR. Niet alleen wordt expliciet verwezen 
naar het aanwijzen van Natura 2000-gebieden op grond van de Habitatrichtlijn, maar 

65 Kamerstukken II 2006/07, 30 195, nr. 17, p. 2.
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ook naar OSPAR en naar bijlage V bij dat verdrag, dat mede tot doel heeft  de bescher-
ming en het behoud van de ecosystemen en de biologische diversiteit.66

Het voorstel voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie gaat uit van een integrale 
benadering, waarin ook het instrument van ruimtelijke ordening naar voren komt. 
De reactie van het kabinet op dat punt is weinig enthousiast.67 Het groenboek kwali-
fi ceert de ruimtelijke planning, aldus de regering, terecht als een belangrijk integre-
rend instrument voor de doelstellingen van de Europese maritieme strategie. Ruim-
telijke ordening is vanwege het Europese subsidiariteitsbeginsel echter bij uitstek een 
nationale verantwoordelijkheid van de lidstaten. Europese ruimtelijke ordening 
wordt dus met enige argwaan bekeken. Hoewel onmiskenbaar de ruimtelijke belan-
genafweging in een gebied als de EEZ sterk wordt beïnvloed door mede uit interna-
tionale en supranationale regelgeving voortvloeiende beperkingen68, is de regering 
van oordeel dat uiteindelijk het resultaat van die belangenafweging dient te worden 
bepaald door de nationale overheid.

3.3. CONCLUSIE

Duidelijk is dat het internationale recht van groot belang is voor de gebruiksmoge-
lijkheden van de zee, waaronder de territoriale wateren en de EEZ. Voor het onder-
werp van dit preadvies is van belang dat een kuststaat de exploitatie van de wind in 
de EEZ mag reguleren. Het internationale recht regelt echter niet alleen de rechts-
macht die een kuststaat over die verschillende onderdelen van de zee kan uitoefenen, 
maar ook de beperkingen van die rechtsmacht. Die beperkingen zijn vooral gelegen 
in de rechten van andere staten, de scheepvaart, militaire activiteiten, het leggen van 
transitkabels en -pijpleidingen en het wetenschappelijk onderzoek. Bovendien zijn in 
verschillende verdragen verplichtingen opgenomen om het mariene milieu te 
beschermen. Die verplichting kan ertoe leiden dat kuststaten instrumenten moeten 
ontwikkelen waardoor op zee beschermde gebieden kunnen worden aangewezen, 
terwijl ook maatregelen voorhanden zijn die buiten die gebieden biodiversiteit, habi-
tats en fl ora en fauna beschermen.

Met betrekking tot het Europese recht is de conclusie dat enkele belangrijke Euro-
pese richtlijnen in de EEZ moeten worden geïmplementeerd door middel van alge-
meen verbindende regels. Die implementatie moet in elk geval verzekeren dat Natura 
2000-gebieden aangewezen kunnen worden in de EEZ. Met die implementatie voor 
de EEZ is tevens het belang gemoeid van bescherming van biodiversiteit, habitats en 
fl ora en fauna. Daarnaast is onder voorwaarden noodzakelijk dat geregeld is dat 

66 Voor meer informatie, zie <www.noordzeeloket.nl/ems/>.
67 Kamerstukken II 2006/07, 22 112, nr. 529, p. 2 en nr. 552, p. 6.
68 Zie hierover par. 2.1 van dit deel van het preadvies.
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(strategische) milieu-eff ectrapporten worden opgesteld voor bepaalde plannen, pro-
gramma’s en/of activiteiten.

4. HET HUIDIGE OMGEVINGSRECHT VOOR DE 
NOORDZEE

In dit hoofdstuk staat het geldende Nederlandse omgevingsrecht voor de Noordzee, 
in het bijzonder de EEZ, centraal. Het omgevingsrecht hebben wij daarbij met het 
oog op de beperking opgedeeld in milieubescherming in paragraaf 4.1, natuurbe-
scherming in paragraaf 4.2 en ruimtelijk bestuursrecht in paragraaf 4.3. Wij sluiten 
af met een conclusie in paragraaf 4.4.

4.1. MILIEUBESCHERMING OP DE NOORDZEE

4.1.1. Inleiding

In deze paragraaf concentreren wij ons op de Wet milieubeheer (hierna: Wm) als de 
belangrijkste wetgeving op het gebied van de bescherming van het milieu, ondanks 
dat er specifi eke wetgeving ter bescherming van het mariene milieu bestaat.69 De 
Wm geldt voor het gehele Nederlandse grondgebied, inclusief de internationaal 
erkende territoriale wateren. De in deze wet gestelde regels zijn echter grotendeels 
niet van toepassing in de Nederlandse EEZ.

De specifi eke belangen die bescherming genieten in de Wm, worden in de EEZ ‘waar-
genomen’ door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (hierna: de Wbr). Die waarne-
ming is een bewuste keuze van de wetgever. Zoals eerder is gesteld, blijkt uit artikel 3, 
aanhef en onder b van de Rijkswet instelling EEZ70 dat de Nederlandse staat onder 
andere een EEZ heeft  ingesteld met het oog op de bescherming en het behoud van het 
mariene milieu. Artikel 56 UNCLOS maakt duidelijk dat een staat inderdaad soeve-
reiniteit kan claimen in de EEZ ten aanzien van de bescherming van het milieu.71 Het 
vergunningstelsel van de Wbr is met dat doel van toepassing verklaard in de EEZ.72 
Krachtens artikel 2 Wbr is een vergunning van de minister van Verkeer en Water-

69 Zie Wet verontreiniging zeewater, Wet voorkoming verontreiniging door schepen, Wrakkenwet en 
de Wet installaties Noordzee.

70 Wet van 27 mei 1999, die op 28 april 2000 in werking trad (zie Stb. 1999, 281 en Stb. 2000, 167).
71 Art. 3 Rijkswet instelling EEZ vertoont opmerkelijke overeenkomsten met art. 56 UNCLOS. Zie 

overigens ook art. 60 UNCLOS.
72 Ingevolge de Wet van 15 november 2000 houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de 

Wbr tot de exclusieve economische zone (Stb. 2000, 510) is het vergunningenstelsel van de Wbr in 
voornoemde zone van toepassing. Deze wet is op 6 december 2000 in werking getreden.
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staat vereist om gebruik te maken van een waterstaatswerk door – anders dan waar-
toe het is bestemd – daarin, daarop, daaronder of daarover werken te maken of te 
behouden en daarin, daaronder of daarop vaste stoff en of voorwerpen te storten, te 
plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen. De sinds 2000 door de wet-
gever aangehangen opvatting dat de EEZ een waterstaatswerk zou zijn, is bekriti-
seerd. In een advies van de Commissie voor Advies inzake Waterstaatswetgeving 
werd die opvatting als historisch verklaarbaar, maar gekunsteld beoordeeld.73 Dat 
neemt niet weg dat de Wbr uitstekend als ‘waarnemer’ van het belang van de bescher-
ming van het milieu dienst kan doen. Artikel 3, tweede lid Wbr biedt de mogelijkheid 
om bij vergunningverlening rekening te houden met andere aan de waterstaatswer-
ken verbonden belangen dan die van waterstaatkundige aard, voor zover daarin niet 
is voorzien door bij of krachtens een andere wet gestelde bepalingen. De waterstaat-
kundige belangen betreff en de bescherming van waterstaatswerken, in casu de zee en 
de bodem daarvan, en de verzekering van het doelmatige en veilige gebruik daarvan. 
Bij de uitbreiding van de gelding van de Wbr tot de EEZ is door de wetgever expliciet 
overwogen dat bij de afweging of een Wbr-vergunning voor projecten in de EEZ – al 
dan niet onder voorschrift en – moet worden verleend, ook milieu- en natuurwaarden 
bescherming zouden kunnen krijgen.74 Deze belangen worden in de EEZ niet door 
andere wettelijke regels beschermd. Weliswaar wordt daardoor bewerkstelligd dat 
het belang van bescherming van het milieu kan worden betrokken bij de vergun-
ningverlening voor windmolenparken in de EEZ, maar de wet kent daartoe geen 
verplichting. Ook van regeringswege is dat erkend en zelfs gesuggereerd dat water-
staatskundige belangen toch zullen prevaleren boven andere.75 Minder kritiek is er 
geuit op de opvatting van de wetgever dat de Wbr een andere reikwijdte heeft  in de 
EEZ dan op het Nederlandse grondgebied, waartoe ook de territoriale wateren tot 
aan de grens met de EEZ (12 zeemijl uit de kust) behoren. Deze opvatting achten wij 
echter discutabel en wellicht niet onverkort juist. Het legaliteitsbeginsel en het daar-
van afgeleide specialiteitsbeginsel richten zich als kernbeginselen van de Nederlandse 
rechtsstaat op de rechtszekerheid die noodzakelijk is ingeval de Staat de vrijheid van 
burgers beperkt. Van groot belang is dat voldoende helder is in welke mate bepaalde 
belangen, zoals de bescherming van het milieu, meespelen bij de afweging die de 
bevoegde instantie dient te maken bij het opheff en van de beperking. Onder normale 
omstandigheden, namelijk die op land, komt het ons gezien artikel 3, tweede lid Wbr 

73 In aansluiting op de Wet tot vaststelling van bepalingen betreff ende ’s Rijks waterstaatswerken 
(1891), werd bij de invoering van de Wbr overwogen dat daartoe ook de territoriale zee behoorde 
(Kamerstukken II 1995/96, 24 573, nr. 3, p. 8). ‘Logischerwijze’ werd deze conclusie niet verlaten op 
het moment dat de gelding van de Wbr werd uitgebreid tot de EEZ. Zie daarover Commissie voor 
Advies inzake Waterstaatswetgeving, Waarborgen voor een samenhangend beleid voor de Noordzee 
(VW-03-597), 2003, p. 12 (te vinden op <www.cawsw.nl>.

74 Zie Kamerstukken II 1999/2000, 26 961, nr. 3, p. 4.
75 Handelingen II 2000/01, nr. 4, p. 206-218. De hieronder te bespreken Wbr-EEZ Beleidsregels voor 

de Wbr-vergunningverlening voor installaties in de EEZ lijkt overigens voldoende houvast te bie-
den voor de bescherming van natuur- en milieubelangen.
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voor dat het niet in strijd met deze beginselen is dat bij de vergunningverlening op 
grond van de Wbr andere aan het waterstaatswerk verbonden belangen kunnen wor-
den betrokken indien die belangen simpelweg in geen enkele wettelijke regeling wor-
den beschermd. Dat de reikwijdte van een bijzondere wet binnen de Nederlandse 
(functionele) jurisdictie verschilt naargelang het de plaats van toepassing betreft , lijkt 
ons evenwel ongewenst. In de literatuur is over deze situatie echter weinig geschre-
ven.76

In ieder geval is het noodzakelijk dat eventuele verschillen uitdrukkelijk in de 
wetgeving worden verankerd.

We moeten ons de vraag stellen of het zinvol is om uitbreiding van de gelding van de 
Wm tot de EEZ te bepleiten. Vanwege het fungeren van de Wbr als ‘waarnemer’ van 
het belang van de bescherming van het milieu dat wordt beschermd in de Wm, blijkt 
de noodzaak van die uitbreiding tot op heden niet zo groot. Toch zijn er op zijn minst 
een tweetal instrumenten van de Wm die in deze paragraaf een behandeling verdie-
nen.77 Vanzelfsprekend hebben zij betrekking op het gebruik van de Noordzee als 
locatie voor windmolenparken. Het betreft  de normering van inrichtingen door 
milieuvergunningen en de regeling van de milieu-eff ectrapportage. Het nationale 
milieubeleid voor de Noordzee is natuurlijk relevant, maar dat werd reeds besproken 
in hoofdstuk 2.

4.1.2. Normering van inrichtingen

In hoofdstuk 8 van de Wm worden inrichtingen genormeerd. Op dit moment is de 
hoofdregel dat een vergunning is vereist voor elke inrichting in de zin van de Wm, 
tenzij voor een dergelijke inrichting vergunningvervangende algemene normen zijn 
gesteld bij AMvB. Op grond van de systematiek van de Wm kan aangenomen worden 
dat het bouwen van een windmolenpark in de Noordzee kwalifi ceert als het oprich-
ten van een inrichting in de zin van artikel 8.1 Wm.78 Zoals in het bovenstaande 
duidelijk is geworden, geldt de vergunningplicht op grond van hoofdstuk 8 van de 
Wm in de territoriale wateren, maar niet voor een windmolenpark in de EEZ. In de 
Noordzee geldt voor de toepassing van hoofdstuk 8 van de Wm op deze wijze een 
strikte scheiding tussen de EEZ, waarin geen milieuvergunning vereist is en de ter-

76 Uit H.E. Woldendorp, “Regeren per decreet; natuurbescherming, milieubeheer en ruimtelijke 
ordening in de Nederlandse EEZ”, M en R 2004, p. 272 (in overleg met B. Arentz) maken wij op dat 
ook zij het een vreemde ongewenste situatie achten. Overigens zou de werking van art. 7.35 Wm 
(verruimde beslissingsbevoegdheid) in voorkomend geval onze problemen met het verschil ver-
minderen.

77 Gewezen zij op het feit dat ook paragraaf 4.2 Wm, betreff ende het nationale milieubeleidsplan, niet 
doorwerkt met betrekking tot de EEZ.

78 Zie art. 1.1 Wm en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wm, in het bijzonder categorie 20.1 
onder a, die is opgenomen in verband met de implementatie van EEG-Richtlijn 85/337/EEG, in het 
bijzonder bijlage II.



K.J. de Graaf en D.A. Lubach

50 Intersentia

ritoriale wateren, waarin dat wel het geval is.79 Die strikte scheiding is opmerkelijk en 
verdient naar ons oordeel motivering en/of toelichting, omdat de gevolgen voor het 
zeemilieu aan beide kanten van de grens niet verschillen. Een motivering is enkel te 
vinden in de argumentatie dat het belang van de bescherming van het milieu in de 
EEZ wordt ‘waargenomen’ door de vergunningverlening in het kader van de Wbr.80 
Het van toepassing verklaren van hoofdstuk 8 Wm in de EEZ is bovendien lastig, 
gezien de noodzaak om bestaande wetgeving ter bescherming van het mariene milieu 
in de EEZ, zoals die bestaat ter normering van de winning van (fossiele) delfstoff en, 
aan te passen. Dat blijkt ook voor de regering een drempel.81

Op welke wijze is de waarneming van het belang van bescherming van het milieu 
door de Wbr in de EEZ gewaarborgd? In de Wbr-EEZ Beleidsregels voor de verlening 
van Wbr-vergunningen voor installaties in de EEZ die sinds mei 2002 gelding heb-
ben82, wordt onder andere aangegeven dat toepassing zal worden gegeven aan het 
ALARA-beginsel (zoals dat in art. 8.11, derde lid Wm (oud) was neergelegd voor 
milieuvergunningen) en aan de actualiseringsplicht (zoals opgenomen voor milieu-
vergunningen in art. 8.22 Wm). Bovendien wordt gesteld dat bij de verlening van de 
Wbr-vergunning rekening moet worden gehouden met nationaal beleid dat betrek-
king heeft  op de Noordzee, waaronder plannen en gebiedsaanwijzingen op grond van 
de Wet op de waterhuishouding, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Natuurbe-
schermingswet 1998 en de Wm. Daarenboven is door de regering gewezen op de ver-
meende83 toepasselijkheid van artikel 7.35 Wm, waarin de zogenaamde verruimde 
beslissingsbevoegdheid is neergelegd. Kortom, het standpunt van de wetgever is dat 
de Wbr de taak van de Wm in de EEZ ook op dit punt voldoende kan vervullen.

In verband met de toepassing van hoofdstuk 8 van de Wm in de territoriale wateren 
deed zich nog wel een andere belangrijke juridische grens in de Noordzee gevoelen. 
Kustgemeenten – en daarmee ook de provincies waartoe zij behoren – zijn in Neder-
land ingedeeld tot 1 km uit de kust.84 Tot 1998 maakte de Wm en de onderliggende 
regelgeving niet duidelijk welk orgaan bevoegd zou zijn tot het verlenen van een 

79 Het Near Shore Windpark, waarvoor een vergunning op grond van de Wm is verleend, is gelegen 
in deze maritieme zone. Elke toekomstige aanvraag om een Wbr-vergunning voor een windmolen-
park in de territoriale wateren zal worden getoetst aan het nationale beleid dat geen zichtbare per-
manente werken binnen de 12 mijlszone worden gebouwd, tenzij er sprake is van redenen van groot 
openbaar belang (zie het IBN 2015, p. 55). Ook een aangevraagde vergunning op grond van de Wm 
zal dat lot beschoren zijn.

80 Zie Kamerstukken II 2002/03, 28 600 XII, nr. 89, p. 10, waarin wordt verwezen naar de Wbr-EEZ 
Beleidsregels. In de territoriale wateren is vanzelfsprekend geen behoeft e aan ‘waarneming’ door 
de Wbr. Daar biedt de Wm wel de benodigde bescherming.

81 Handelingen II 2000/01, nr. 4, p. 206-218.
82 Zie zowel Stcrt. 2002, 85, p. 34 (kenmerk: HDJZ/WAT/2002-590) en Stcrt. 2004, 252, p. 19 (ken-

merk: HDJZ/BIM/2004-2986).
83 Zie daarover de volgende paragraaf.
84 Zie de Wet regeling provincie- en gemeentegrenzen langs de Noordzeekust van Den Helder tot en 

met Sluis (Stb. 1990, 553). 
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milieuvergunning voor een inrichting in territoriale wateren die niet gemeentelijk 
of provinciaal waren ingedeeld. Gezien het verschil van ongeveer 21 km tussen de 
1 kilometergrens en de 12 mijlszone, bleek een groot gat te bestaan in de bevoegd-
heidstoedeling. Dat probleem is per 1 december 1998 opgelost door middel van een 
aanpassing van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb). Arti-
kel 3.3, eerste lid Ivb bepaalt – ook nu nog – dat de minister van Verkeer en Water-
staat, in overeenstemming met Onze Minister, bevoegd is te beslissen op een aan-
vraag om vergunning voor een windmolenpark dat gelegen is of zal zijn in de 
territoriale zee op een plaats die geen deel uitmaakt van een gemeente of provincie. 
Artikel 8.7, derde lid Wm juncto artikel 7.4 Ivb bepaalt de voorwaarden waaronder 
relevante kustgemeenten dienen te worden betrokken bij de totstandkoming van 
de beschikking op aanvraag.

4.1.3. Een milieu-eff ectrapportage

Vanuit het oogpunt van milieubescherming is het weinig verrassend dat tot op heden 
steeds door het bestuur is geëist dat een milieu-eff ectrapport wordt opgemaakt door 
degene die een windmolenpark in de Noordzee wil bouwen.85 Vanuit juridisch oog-
punt is daarop echter wel iets af te dingen. De grondslag voor de verplichting om een 
milieu-eff ectrapport op te stellen kan normaliter worden gevonden in hoofdstuk 7 
Wm en het daarop gebaseerde Besluit milieu-eff ectrapportage 1994. Dat de juridi-
sche verplichting om een milieu-eff ectrapport te laten opmaken voor activiteiten die 
in de EEZ plaatsvinden, uiteindelijk per 1 september 2006 op bindende wijze in 
hoofdstuk 7 van de Wm is neergelegd, doet niet af aan het feit dat, sinds Nederland 
de EEZ heeft  geclaimd, bevoegde bestuursorganen voor het bouwen van windmolen-
parken in de Noordzee een milieu-eff ectrapportage hebben geëist van een aanvrager 
voor het verlenen van een vergunning op grond van de Wm ofwel de Wbr. De wijze 
waarop de implementatie van de m.e.r.-plicht voor de Noordzee tot stand is gekomen, 
lijkt exemplarisch voor de ad hoc manier waarop de gelding van regelgeving voor de 
Noordzee, in het bijzonder de EEZ, tot stand komt. We staan kort stil bij deze histo-
rische ontwikkeling van de m.e.r.-plicht, die in 1998 nog ontbrak.

In het Besluit milieu-eff ectrapportage 1994 is, anders dan met betrekking tot de aan-
leg, wijziging of uitbreiding van buisleidingen voor het transport van gas, olie of che-

85 Uit art. 206 van het UNCLOS en het in het OSPAR gecodifi ceerde voorzorgsbeginsel kan worden 
afgeleid dat een milieu-eff ectrapportage noodzakelijk is voor windmolenparken in de EEZ. In deze 
paragraaf wordt voorbijgegaan aan het feit dat ook de (rechtstreekse werking van enkele) Europese 
richtlijnen over de (strategische) MER nopen tot een milieu-eff ectrapportage (zonder dat de Neder-
landse wetgever in een voldoende basis heeft  voorzien). Door de Tweede Kamer is een motie aan-
vaard waarin wordt verzocht voor bouwprojecten buiten de 12 mijlszone een milieueff ectenrap-
portage te laten uitvoeren (Kamerstukken II 1999/2000, 26 961, nr. 10).
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micaliën, tot 16 december 1999 geen verwijzing naar windenergie te vinden.86 Voor 
het Nederlandse territoir geldt vanaf die datum de verplichting om een milieu-eff ect-
rapportage uit te voeren voor het oprichten van één of meer met elkaar samenhan-
gende installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie, 
voor zover het 10 windmolens of meer betreft  of de molens voor een gezamenlijk 
vermogen van 10 megawatt per jaar of meer zorgen. De verplichting werd – onder 
andere – verbonden aan besluiten waarop afdeling 13.2 Wm en de inmiddels verval-
len openbare uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.5 Awb van toe-
passing is. Het verlenen van een milieuvergunning op grond van de Wm, die door-
gaans voor windmolenparken in de territoriale wateren noodzakelijk zal zijn, 
kwalifi ceert als een dergelijk besluit. Het verlenen van een Wbr-vergunning in begin-
sel niet.

In de EEZ was – en is – in elk geval geen milieuvergunning op grond van de Wm 
vereist. Daarom is het interessant dat de Nederlandse overheid bij de invoering van 
de zo-even genoemde m.e.r.-plicht expliciet in de algemene toelichting op de wijzi-
ging van het Besluit milieu-eff ectrapportage 1994 het volgende overwoog: “De m.e.r.-
plicht is derhalve beperkt tot activiteiten die zijn onderworpen aan de jurisdictie van 
Nederlandse bestuursorganen. De locatie van de activiteit is daarbij niet van belang. 
Dit betekent dat ook aan de jurisdictie van Nederlandse bestuursorganen onderwor-
pen activiteiten die buiten het Nederlandse territoir plaatsvinden, zoals de opsporing 
of winning van aardolie of aardgas op het Nederlandse deel van het continentaal plat, 
aan de m.e.r.(beoordelings)-plicht kunnen worden onderworpen.”87 Het is de vraag 
of deze toelichting, zo die al gevolgd kan worden, ertoe leidt dat een m.e.r.-plicht geldt 
voor het indienen van een aanvraag voor de sinds december 2000 benodigde Wbr-
vergunning voor een windmolenpark in de EEZ. De Wbr zelf schrijft  voor de vergun-
ningverlening namelijk geen bijzondere voorbereidingsprocedure, zoals afdeling 3.5 
Awb en 13.2 Wm, voor.88 Voor het overige komt het ons voor dat de redenering van 
de Nederlandse overheid, zoals opgenomen in de algemene toelichting op de wijzi-
ging van het Besluit milieu-eff ectrapportage 1994, op gespannen voet staat met het 
algemene, door de Nederlandse overheid gehanteerde uitgangspunt dat de Neder-
landse wetgeving zonder expliciete bepaling daartoe geen gelding heeft  in de EEZ. De 
verplichting om een milieu-eff ectrapportage te doorlopen volgt immers naar Neder-

86 Op 16 december trad een wijziging van het Besluit milieu-eff ectrapportage 1994 in werking die 
erin voorzag dat in categorie 22.2 in deel C van de Bijlage het woord windenergie voorkwam. Zie 
Stb. 1999, 224. Zie ook categorieën 18 tot en met 22 van onderdeel C en 22 van onderdeel D van de 
Bijlage bij het Besluit milieu-eff ectrapportage 1994.

87 Stb. 1999, 224, p. 31.
88 Voor afd. 3.5 Awb kon het bevoegde bestuursorgaan op grond van art. 3:10 Awb (oud) vanzelfspre-

kend beslissen om die voorbereidingsprocedure van toepassing te verklaren voor een concrete aan-
vraag.
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lands recht uit hoofdstuk 7 Wm, die tot september 2006 geen gelding had in de 
EEZ.89

De uitbreiding van de gelding van de Wbr tot de EEZ leidde op 6 mei 2002 tot de 
publicatie van de Wbr-EEZ beleidsregels 200290, die op 8 mei 2002 in werking traden 
en die betrekking hadden op het verlenen van Wbr-vergunningen voor windmolen-
parken in de EEZ. Deze eerste beleidsregels stelden dat het aanleveren van een milieu-
eff ectrapport door de aanvrager van de vergunning verplicht was. De bevoegde 
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat stelde in artikel 3, tweede lid van die 
beleidsregels dat zowel afdeling 3.5 Awb (oud) als afdeling 13.2 Wm van overeenkom-
stige toepassing is op de Wbr-vergunningverlening. Die afdeling is ingevolge arti-
kel 13.1 Wm van toepassing op de procedure van beschikkingverlening indien dat bij 
of krachtens de betrokken wet is bepaald. De enkele verklaring van een bestuursor-
gaan in beleidsregels dat deze afdeling van overeenkomstige toepassing is zonder 
wettelijke grondslag, kan niet leiden tot een verplichting een milieu-eff ectrapport te 
overleggen. Ook al zou men aannemen dat ook een zelfstandige verwijzing naar afde-
ling 13.2 Wm mogelijk zou zijn, dan zijn de bepalingen van die afdeling, zoals arti-
kel 13.2 Wm, toch slechts relevant indien een milieu-eff ectrapportage verplicht is. 
Die verplichting moet voortkomen uit hoofdstuk 7 Wm in verband met het Besluit 
milieu-eff ectrapportage 1994, dat niet geldt in de EEZ.

Een andere grondslag voor de eis om een milieu-eff ectrapportage overeenkomstig 
de regels van de Wm te eisen, zou gelegen kunnen zijn in het in de Algemene wet 
bestuursrecht opgenomen artikel 4:2, tweede lid. Die bepaling biedt het bevoegde 
orgaan de mogelijkheid om de voor de beoordeling van de aanvraag om een vergun-
ning benodigde gegevens van de aanvrager te verlangen. Niet alleen de Beleidsregels 
Wbr-EEZ 2002, maar ook de tweede set van beleidsregels van de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat, de Beleidsregels Wbr-EEZ 200491, wijst op deze bepaling uit 
de Awb. Artikel 4, eerste lid, e van laatstgenoemde beleidsregels wijst op de plicht van 
de aanvrager om gegevens te overleggen over de gevolgen voor het milieu. In deze 
Beleidsregels maakt de toelichting duidelijk dat daarmee gedoeld wordt op een 
milieu-eff ectrapportage, waarbij de regels van hoofdstuk 7 en afdeling 13.2 Wm over-
eenkomstig worden toegepast. Naar onze mening kan echter artikel 4:2, tweede lid 

89 Dat de wetgever toch voornemens was hoofdstuk 7 Wm van toepassing te verklaren in de EEZ, 
volgt uit Kamerstukken II 1999/2000, 26 961, nr. 3, p. 4.

90 Bij besluit van 24 april 2002 (Stcrt. 2002, 85, p. 34, kenmerk: HDJZ/WAT/2002-590) zijn voor het 
eerst beleidsregels inzake de toepassing van de Wbr met betrekking tot installaties in de exclusieve 
economische zone vastgesteld. Deze beleidsregels zijn op 8 mei 2002 in werking getreden. Deze 
beleidsregels gelden slechts voor de EEZ en daarmee niet voor de territoriale wateren. Art. 4, derde 
lid van deze beleidsregels bepaalde dat tot een nader te bepalen tijdstip geen vergunningen zouden 
worden verleend voor windturbines.

91 Bij besluit van 29 december 2004 (Stcrt. 2004, 252, p. 19, kenmerk: HDJZ/BIM/2004-2986) zijn 
nieuwe beleidsregels inzake de toepassing van de Wbr met betrekking tot installaties in de exclu-
sieve economische zone vastgesteld. Deze beleidsregels zijn op 31 december 2004 in werking getre-
den. Deze beleidsregels gelden slechts voor de EEZ en daarmee niet voor de territoriale wateren.
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Awb strikt genomen geen dienst doen als grondslag voor de verplichting van de aan-
vrager om een milieu-eff ectrapport over te leggen. Op de keper beschouwd kan de 
bepaling een grondslag bieden voor menige verplichting van de aanvrager om gege-
vens te verstrekken. De interpretatie van die bepaling door de staatssecretaris is ech-
ter bedoeld om een door de wetgever ontworpen specifi eke regeling voor de m.e.r.-
plicht aan te vullen. De bijzondere wettelijke regeling in hoofdstuk 7 van de Wm 
moet worden geacht de milieu-eff ectrapportage volledig te regelen en deze regeling 
heeft  tot september 2006 geen gelding in de EEZ. Artikel 4:2, tweede lid Awb is voor 
een door de staatssecretaris gewenste aanvulling van die regeling naar ons oordeel 
niet bruikbaar.

Het op bindende wijze vastleggen van de m.e.r.-plicht ingeval een Wbr-vergun-
ning voor een windmolenpark in de EEZ wordt aangevraagd, wordt door de Neder-
landse overheid vervolgens nog iets concreter geregeld. Op 8 februari 2005 treedt 
wederom een wijziging van het Besluit milieu-eff ectrapportage in werking.92 Alsdan 
bestaat een m.e.r.-plicht voor activiteiten die de constructie betreff en van installaties 
of bouwwerken in, op of boven de zeebodem, dan wel in de ondergrond daarvan en 
in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft  op een oppervlakte van 1 hectare of 
meer of een hoogte van 100 meter of meer boven N.A.P., dan wel indien het de con-
structie van installaties of bouwwerken betreft  voor het opwekken van elektriciteit 
door middel van windenergie, in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft  op 
een gezamenlijk vermogen van 15 megawatt (elektrisch) of meer, of 10 molens of 
meer. De verplichting voor de aanvrager wordt – onder meer – gekoppeld aan het 
verlenen van Wbr-vergunningen voor activiteiten in de EEZ. In de toelichting wordt 
opgemerkt dat de Nederlandse (functionele) jurisdictie in de EEZ krachtens UNCLOS 
en de Rijkswet instelling exclusieve economische zone slechts bestaat voor zover de 
activiteiten (vaste) verbinding met de zeebodem hebben. De Nota van Toelichting op 
de wijziging geeft  blijk van een gewijzigde opvatting van de overheid met betrekking 
tot de toepasselijkheid van hoofdstuk 7 Wm in de EEZ. Dat hoofdstuk zal van toepas-
sing worden verklaard op de EEZ.

“Zoals hierboven is vermeld zal in (artikel 7.1a van) de Wm een basis worden opgenomen 
om in het Besluit m.e.r. 1994 (besluiten omtrent) activiteiten in de EEZ aan te wijzen die 
m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn. In verband daarmee wijzigt het onderhavige besluit 
enkele categorieën van activiteiten zo dat deze in de toekomst mede betrekking kunnen 
hebben op activiteiten in de EEZ. Zolang het voorgestelde artikel 7.1a van de Wm niet in 
werking is getreden, hebben deze categorieën uitsluitend betrekking op de territoriale zee. 
Vanaf het moment dat artikel 7.1a van de Wm in werking treedt, zijn deze tevens van toe-
passing in de EEZ.”93

92 Aangekondigd in Stcrt. 2003, 9, p. 12 en in werking getreden op 8 februari 2005 (zie Stb. 2005, 7). 
De wijziging betrof onder meer de aanvulling van Categorie 5 van Onderdeel C van de Bijlage.

93 Zie Stb. 2005, 7, p. 19.
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Klaarblijkelijk hangt de Nederlandse overheid in 2005 niet langer het door ons 
betwiste standpunt aan dat de in hoofdstuk 7 Wm en het Besluit milieu-eff ectrappor-
tage 1994 geregelde m.e.r.-plicht van toepassing is in de EEZ indien Nederlandse 
bestuursorganen jurisdictie hebben over de voorgenomen activiteiten.

De nieuwe opstelling van de Nederlandse wetgever komt ten slotte tot uitdrukking 
ten tijde van de implementatie van de Europese Richtlijn voor de Strategische Milieu-
beoordeling in hoofdstuk 7 Wm.94 In dat verband heeft  de wetgever voor het eerst een 
deel van een Wm van toepassing verklaard op de Nederlandse EEZ. Artikel 7.1a Wm 
stelt sinds 28 september 2006 dat hoofdstuk 7 van toepassing is op de activiteiten – en 
de plannen daartoe – als bedoeld in artikel 7.2 Wm. Onder verwijzing naar het hier-
boven geciteerde standpunt verklaart de memorie van toelichting de wijziging in 
redenering zonder overtuigende motivering: “Tot dusver was voor de aanwijzing van 
(besluiten aangaande) dergelijke activiteiten doorslaggevend of de desbetreff ende 
activiteit was onderworpen aan de jurisdictie van een Nederlands bestuursorgaan. 
Inmiddels is echter gebleken dat voor de toepassing van het Besluit m.e.r. in de EEZ 
een basis in hoofdstuk 7 van de Wm is vereist. Het voorgestelde artikel 7.1a Wm voor-
ziet daarin”.95 Dit lijkt ons een juiste constatering. Met de wijziging komt een einde 
aan de juridische worsteling van de Nederlandse wetgever met de m.e.r.-plicht voor 
activiteiten in de EEZ en wordt naar ons oordeel voldaan aan de Europese implemen-
tatieverplichtingen.96

Voor dit preadvies is ten eerste nog relevant te wijzen op het nieuwe artikel 7.2a 
Wm. Een verplichting om een milieu-eff ectrapport te maken geldt ook bij de voorbe-
reiding van een op grond van een wettelijke bepaling verplicht vast te stellen plan 
waarvoor, in verband met een daarin opgenomen activiteit, een passende beoorde-
ling moet worden gemaakt op grond van artikel 19f, eerste lid van de Natuurbescher-
mingswet 1998. In dat geval kan de passende beoordeling worden opgenomen in 
de milieu-eff ectrapportage. De verplichting van artikel 7.2a Wm is enkel relevant op 
het moment dat er niet alleen op de Noordzee beschermde natuurmonumenten zijn 
aangewezen op grond van artikel 10a of 12, derde lid Natuurbeschermingswet 1998, 
maar ook op grond van een wettelijke bepaling een plan wordt vastgesteld waarin 

94 Implementatie van Richtlijn nr. 2001/42/EG van 27 juni 2001 betreff ende de beoordeling van de 
gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (PB. L 197) geschiedde door wijzi-
ging van – voornamelijk – hoofdstuk 7 Wm en het Besluit milieu-eff ectrapportage 1994. De wijzi-
gingen zijn in werking getreden op 28 september 2006.

95 Kamerstukken II 2004/05, 29 811, nr. 3, p. 15. Zie art. 7.1a, onder a, c en d Wm.
96 Betreff ende de Europese richtlijnen over de milieu-eff ectrapportage (97/11, opvolger van 85/337, en 

01/42). Overigens werden alle aanvragen voor een Wbr-vergunning voor een windmolenpark in de 
EEZ ingediend voordat de wijziging van hoofdstuk 7 Wm in werking is getreden. De aanvragen 
worden echter pas beschouwd als ingediend wanneer een milieu-eff ectrapport is overgelegd (zie 
over de actuele stand van de aanvragen: <www.noordzeeloket.nl>).
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activiteiten zijn opgenomen die nopen tot het uitvoeren van een passende beoorde-
ling.97

Ten tweede is relevant dat de implementatie van de richtlijn betreff ende de strate-
gische milieubeoordeling in hoofdstuk 7 Wm, betekent dat in een eerder stadium van 
de planvorming onderzocht zal moeten worden welke alternatieven het minst milieu-
belastend zijn. Indien een dergelijke strategische milieubeoordeling zou moeten wor-
den uitgevoerd voor een plan ter zake van de plaatsing van windmolenparken in de 
EEZ, kan dat duidelijkheid verschaff en omtrent de minst milieubelastende locatie. 
Ingevolge het Besluit m.e.r., Bijlage onderdeel C (categorie 5.1) zal dit het geval zijn 
indien een plan in de zin van artikel 2a WRO of 3 Wet op de Waterhuishouding 
wordt voorbereid waarin een beslissing op hoofdlijnen wordt genomen met betrek-
king tot de plaats van een activiteit. Het komt ons voor dat de rijksoverheid in de Nota 
Ruimte98 niet een dergelijke beslissing heeft  neergelegd en dat een plan met een der-
gelijke beslissing ook tot op heden niet in het vooruitzicht is gesteld, hoewel de rijks-
overheid zich daarmee inzicht zou kunnen verschaff en in – de minst milieubelas-
tende – geschikte locaties voor windmolenparken in de EEZ. Dat lijkt een (gemiste) 
kans. Op vergelijkbare wijze is immers de locatiekeuze voor het Near Shore Wind-
park bij Egmond tot stand gekomen.

4.2. NATUURBESCHERMING OP DE NOORDZEE

Het recht ter bescherming van natuur in Nederland komt voor een belangrijk deel tot 
uitdrukking in de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998), zoals deze sinds 
1 oktober 2005 geldt, en de Flora- en faunawet (hierna: Ffw). Op basis van deze wet-
telijke regeling worden soorten beschermd (Ffw) en kunnen natuurgebieden worden 
aangewezen, waarop vervolgens een strikt beschermingsregime van toepassing is 
(Nbw 1998). Op dit moment gelden de Ffw en Nbw 1998 voor het Nederlandse terri-
toir als implementatie van de Europese Vogel- en de Habitatrichtlijn in het Neder-
landse recht. Ondanks de hierboven uiteengezette verplichting van de Nederlandse 
Staat om deze richtlijnen ook voor de EEZ in algemeen verbindende bepalingen om 
te zetten in het Nederlandse recht en ondanks het feit dat het Biodiversiteitsverdrag 
en het OSPAR daartoe min of meer nopen, zijn beide wetten tot op heden niet van 
toepassing in de EEZ. De constatering dat die verplichting bestaat en nog niet is 
nagekomen, is niet nieuw, is in het verleden door de Nederlandse staat onderzocht en 
vervolgens aanvaard.99 Dit betekent dat de Nederlandse wetgever zich al enige jaren 

97 Dan gaan we er nog aan voorbij dat de Nbw 1998 tot op heden niet van toepassing is in de EEZ. 
Daartoe bestaan al lang voornemens, waarop hieronder wordt ingegaan.

98 Voor zover die Nota Ruimte voor de EEZ kan gelden als plan bedoeld in art. 2a WRO (zie 4.3).
99 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2002/03, 28 600 XII, nr. 89, p. 9-10 (Stappenplan wettelijke 

bescherming exclusieve economische zone), de Nota Ruimte, p. 161 en het Integraal Beheerplan 
Noordzee 2015, p. 69.
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voorbereidt op de uitbreiding van de gelding van de Nbw 1998 en de Ffw tot de 
EEZ.100 In diverse documenten, waaronder de Nota Ruimte en het Integraal Beheer-
plan Noordzee 2015101, wordt duidelijk dat het in de bedoeling ligt om deze wetten uit 
te breiden tot de EEZ. Bij monde van de minister stelde de regering eind juli 2007 dat 
de Tweede Kamer begin 2008 wetsvoorstellen met dat doel kan verwachten.102

De Ffw regelt onder meer beheer, schadebestrijding, jacht, handel, bezit en andere 
menselijke activiteiten die een schadelijk eff ect kunnen hebben op beschermde soor-
ten. In de Ffw is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat menselijk 
handelen geen nadelige gevolgen voor fl ora en fauna mag hebben. De zorgplicht geldt 
voor alle planten en dieren, beschermd of niet. In het geval van beschermde planten 
of dieren geldt de zorgplicht ook als er een ontheffi  ng of vrijstelling is verleend. De 
zorgplicht voor dieren betekent niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar 
wel dat dit, indien noodzakelijk, met zo min mogelijk lijden gepaard gaat. De Ffw 
bevat daarnaast een aantal verbodsbepalingen om ervoor te zorgen dat in het wild 
levende soorten zo veel mogelijk met rust worden gelaten. Deze verbodsbepalingen 
houden onder andere in dat dieren, beschermd of niet, niet mogen worden gedood, 
verwond of gevangen. Ook de plaatsen waar dieren verblijven, zijn beschermd of 
kunnen worden beschermd. De bescherming is aldus geregeld dat alle handelingen 
die schadelijk zijn voor fl ora en fauna, verboden zijn, tenzij zich een bijzondere situ-
atie voordoet. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om vogels te doden, te verhande-
len of te verstoren. Onder voorwaarden is het mogelijk om ontheffi  ng te verkrijgen 
van de verbodsbepalingen.

De uitbreiding van de Nbw 1998 tot de EEZ moet leiden tot het aanwijzen van 
beschermde gebieden op de Noordzee in 2009.103 Met betrekking tot de vraag welke 
gebieden in aanmerking komen voor aanwijzing, bieden de Nota Ruimte en het Inte-
graal Beheerplan Noordzee 2015 aanknopingspunten. Totdat beschermde gebieden 
in de EEZ zijn aangewezen op grond van de Nbw 1998, kan die wet niet het kader 
bieden voor de bescherming van de gebieden die wel als zodanig kwalifi ceren.

Vaststaat dat er tot op heden geen speciale beschermingszones als bedoeld in de 
Vogel- en Habitatrichtlijn in de EEZ zijn aangewezen. Het toetsingskader van de 
Habitatrichtlijn is dan ook niet direct relevant. Dat toetsingskader, dat is geïmple-
menteerd in de artikelen 19d tot en met 19i Nbw 1998104, houdt in dat nieuwe plan-

100 In 2000 verklaarde de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat dat op het ministerie werd gewerkt 
met de werkhypothese dat de Vogel- en Habitatrichtlijnen van toepassing zijn in de EEZ. Zie Han-
delingen II 2000/01, nr. 4, p. 212.

101 Waarover meer in hoofdstuk 4 van dit preadvies.
102 Kamerstukken II 2006/07, 30 195, nr. 21, p. 5 en 6.
103 Kamerstukken II 2006/07, 30 195, nr. 21, p. 5 en 6.
104 Wij gaan hier niet nader in op de mogelijkheid om ingevolge art. 19da Nbw 1998 bij AMvB het 

verbod van art. 19d Nbw 1998 niet van toepassing te verklaren.
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nen of projecten met signifi cante gevolgen voor speciale beschermingszones moeten 
worden getoetst conform het derde en het vierde lid van artikel 6 Habitatrichtlijn, die 
rechtstreekse werking hebben. Over de exacte implicaties van de toets die op grond 
van deze leden moet worden uitgevoerd, blijft  toekomstige jurisprudentie relevant. 
Gezien de tekst van artikel 6, derde lid Habitatrichtlijn, geldt dat voor plannen of 
projecten met signifi cante gevolgen voor de instandhoudingsdoelstelling van de spe-
ciale beschermingszones, een passende beoordeling moet worden gemaakt van de 
gevolgen en dat (publiekrechtelijke) toestemming voor een plan of project slechts kan 
worden verleend indien het bestuursorgaan zich ervan heeft  vergewist dat de natuur-
lijke kenmerken van het gebied niet aangetast zullen worden. Kortom, indien de 
nieuwe activiteit een negatief eff ect heeft  voor het gebied, bijvoorbeeld het aanleggen 
van een windmolenpark, kan daarvoor in beginsel geen toestemming worden ver-
leend. Artikel 6, vierde lid Habitatrichtlijn stelt echter dat voor een plan of project 
met negatieve eff ecten voor het gebied om dwingende redenen van groot openbaar 
belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch toestem-
ming zou mogen worden verleend, mits er geen alternatieve oplossingen bestaan voor 
de activiteit en de lidstaat alle nodige compenserende maatregelen neemt om de alge-
hele samenhang van Natura 2000 te waarborgen. Bovendien geldt dat, wanneer in het 
betrokken gebied een prioritair type natuurlijke habitat en/of een prioritaire soort 
voorkomt, een inbreuk op het gebied alleen kan worden gerechtvaardigd door argu-
menten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of 
met voor het milieu wezenlijke gunstige eff ecten dan wel, na advies van de Commis-
sie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang.

Met Woldendorp menen wij dat de woorden dwingende reden van groot open-
baar belang, zoals die op grond van de Habitatrichtlijn zijn neergelegd in artikel 19g 
Nbw 1998, een striktere uitleg moeten krijgen dan zwaarwegend maatschappelijk 
belang, zoals dat aan de orde was in de in paragraaf 2.3 besproken uitspraak van de 
Afdeling over het NSW.105 De zeer terughoudende toets van de Afdeling is minder op 
zijn plaats, gezien het belang van het Natura 2000 netwerk en de doorwerking van het 
Europese recht en de rechtspraak van het HvJEG. De toetsing van de Afdeling moet 
zich richten op de vraag van welk openbaar belang sprake is opdat er sprake kan zijn 
van dwingende redenen van groot openbaar belang en of het project wel bijdraagt aan 
dat belang. Daarnaast staat een marginale toetsing voorop indien het gaat om de 
afweging tussen het belang van het project en het belang van het behoud van de gun-
stige staat van instandhouding van het aangetaste beschermde gebied. Het is naar 
onze mening onmogelijk en onwenselijk dat het rijk in het IBN 2015 zou kunnen 
bepalen dat de afweging tussen de dwingende redenen van groot openbaar belang en 
de signifi cante negatieve eff ecten van het plaatsen van een windmolenpark in de EEZ 
voor een – in de toekomst op grond van de Nbw 1998 aan te wijzen – beschermd 
natuurgebied, per defi nitie moet uitvallen in het voordeel van de bouw van het wind-

105 H.E. Woldendorp, “De Afdeling bestuursrechtspraak over natuurbescherming”, BR 2007, 747.
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molenpark. Per aanvraag om een vergunning op grond van artikel 19d Nbw 1998 zal 
die afweging moeten worden gemaakt in het licht van de instandhoudingsdoelstel-
lingen van het beschermde gebied.

Dat nog geen gebieden in de EEZ zijn aangewezen als beschermd gebied, lijkt de rech-
ter er overigens niet altijd van te weerhouden een streng beschermingsregime toe te 
passen. Zo is door de Rechtbank Leeuwarden in het verleden overwogen dat, indien 
volgens objectief vaststelbare criteria een gebied had moeten worden aangewezen als 
speciale beschermingszone, al wel de bescherming kan gelden van artikel 6, tweede 
tot en met vierde lid Habitatrichtlijn.106 De Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State is echter van oordeel dat, ingeval een gebied zeer waarschijnlijk zal 
worden aangewezen als speciale beschermingszone en daartoe is aangemeld bij de 
Europese Commissie, het in artikel 10 EG-Verdrag neergelegde beginsel van gemeen-
schapstrouw, gelezen in samenhang met artikel 249 EG-Verdrag, lidstaten en hun 
organen tot het moment van defi nitieve aanwijzing ervan zou moeten weerhouden 
activiteiten toe te staan die de verwezenlijking van het door de Habitatrichtlijn voor-
geschreven resultaat ernstig in gevaar zouden kunnen brengen.107 Wij zijn van oor-
deel dat daarbij kan worden opgemerkt dat het toegepaste beschermingsregime meer 
moet lijken op het regime dat is neergelegd in artikel 6, derde en vierde lid van de 
Habitatrichtlijn naarmate de aanwijzing als beschermd gebied zekerder is. Ten aan-
zien van het viertal in het IBN 2015 genoemde gebieden in de Noordzee kan vervol-
gens worden vastgesteld dat het vrijwel zeker is dat deze aangewezen zullen worden.

Conclusie moet zijn dat op basis van de vigerende wetgeving geen mogelijkheid 
bestaat om beschermde gebieden in de EEZ aan te wijzen. Dat betekent dat er sprake 
is van een onvoldoende implementatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in 
het Nederlandse recht. Die onvolkomenheid is al jaren bekend bij de wetgever en 
heeft  ook de aandacht. Het ligt in de bedoeling om in 2008 de gelding van zowel de 
Ffw als van de Nbw 1998 uit te breiden tot de EEZ. Daarbij dient rekening te worden 
gehouden met het internationale recht, dat onder meer regels stelt ten aanzien van 
rechten van andere staten en gebruikers in de Nederlandse EEZ. Duidelijk is dat bij 
de uitbreiding van de gelding van de Nbw 1998 tot de EEZ in elk geval rekening moet 
worden gehouden met UNCLOS. Ook door de regering is inmiddels aangegeven dat 
het beschermingsregime dat op het grondgebeid van Nederland voortvloeit uit de 
Nbw 1998, in de EEZ zal worden beperkt door UNCLOS waar het gaat om het recht 
van vrije doorvaart van schepen en de vrijheid van landen om kabels en pijpleidingen 
in de EEZ van andere landen aan te leggen.108

106 Rb. Leeuwarden 17 juli 1998, AB 1998, 405 m.nt. Backes (r.o. 2.2.5.3.3).
107 ABRvS 13 oktober 2004, AB 2005, 79.
108 Kamerstukken II 2006/07, 30 195, nr. 17, p. 3 (noot 1).
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4.3. RUIMTELIJK BESTUURSRECHT OP DE NOORDZEE

In deze paragraaf concentreren wij ons op de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(hierna: WRO) en de Woningwet (hierna: Won.w.) als de belangrijkste wetgeving op 
het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht. De WRO en de Won.w. gelden beide voor 
het gehele Nederlandse grondgebied, inclusief de internationaal erkende territoriale 
wateren. De in deze wetten gestelde regels zijn echter niet van toepassing in de Neder-
landse EEZ.

Vergelijkbaar met de in de vorige paragraaf beschreven situatie aangaande de Wm, 
geldt dat de Wbr is aangewezen om recht te doen aan de specifi eke belangen die in de 
WRO en de Won.w. worden beschermd. Ingevolge artikel 56 UNCLOS en artikel 3, 
aanhef en onder b Rijkswet instelling EEZ heeft  Nederland functionele jurisdictie ten 
aanzien van bouwactiviteiten in de EEZ en kan zij ter zake regels stellen.109 Gecon-
fronteerd met de noodzaak om aan onder andere bouwkundige activiteiten buiten de 
territoriale wateren grenzen te stellen, is in eerste instantie teruggegrepen op de 
gedachte dat regelingen voor het gebruik van het water een plaats moeten vinden in 
de waterstaatswetgeving. Sinds 2000 is de Wbr van toepassing in de EEZ en doet het 
vergunningstelsel van die wet daar dienst als behartiger van de specifi eke belangen 
die binnen het territoir van Nederland beschermd worden door de WRO en de 
Won.w. Enkele bezwaarlijke aspecten van de ‘waarnemende’ taak van de Wbr in de 
EEZ zijn in de vorige paragraaf over de Wm aan de orde gekomen.

Ook hier is weer van belang dat in artikel 3, tweede lid Wbr is geregeld dat bij de 
beslissing over vergunningverlening ook de bescherming van aan de waterstaatswer-
ken verbonden belangen van andere dan waterstaatkundige aard een rol kan spelen, 
zij het enkel voor zover daarin niet is voorzien door bij of krachtens een andere wet 
gestelde bepalingen. Tijdens de parlementaire behandeling van zowel de wet tot rege-
ling van de EEZ zelf als tijdens de behandeling van de wet waarin de Wbr op de EEZ 
van toepassing is verklaard, werd aan de mogelijkheid om met natuur- en landschaps-
waarden rekening te houden uitdrukkelijk aandacht geschonken. De regering stelde 
zich op het standpunt dat met de Wbr een voldoende adequaat instrument beschik-
baar was om ongewenste bouwactiviteiten in de EEZ te verhinderen.110 Niet iedereen 
is daarvan overtuigd, omdat op grond van de Wbr geen volledig bouwverbod voor 
bepaalde gebieden zou kunnen worden opgelegd.111 De memorie van toelichting 
merkt weliswaar op dat andere dan waterstaatkundige belangen in het kader van 
de Wbr ook op zichzelf de basis kunnen vormen voor vergunningweigering of het 

109 Hoewel niet geheel zeker, moet naar onze mening worden aangenomen dat daarmee eveneens vast-
staat dat een staat een planologisch beleid kan voeren voor de EEZ. Zie daarover ook M.M. Baretta 
& A.H. Jonkhoff , “Bouwen in zee”, M en R 2001/6, 170.

110 Kamerstukken II 2000/01, 26 961, nr. 5, p.4.
111 Zie Baretta & Jonkhoff , 2001.
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stellen van bepaalde voorschrift en, maar de Wbr voorziet niet in een bindende ruim-
telijke indeling van de Noordzee of in het vaststellen van gebieden waar niet, beperkt 
of slechts met een bepaald doel gebouwd mag worden. Bovendien kent de Wbr geen 
bindend plan voor het vaststellen van gebieden waar ecologische en natuur- en land-
schapswaarden dwingend voorrang genieten boven bouwkundige (economische) 
activiteiten.

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Vanzelfsprekend geldt de huidige WRO voor het Nederlandse grondgebied en de ter-
ritoriale wateren. Aangenomen kan echter worden dat de WRO geen gelding heeft  in 
de Nederlandse EEZ omdat de wet dat niet expliciet bepaalt. Met betrekking tot de 
WRO zijn twee punten relevant. Dat betreft  ten eerste een van de belangrijkste stu-
ringsinstrumenten in het ruimtelijk bestuursrecht, namelijk het bestemmingsplan op 
grond van artikel 10 WRO, en ten tweede de werking van diverse Planologische 
Kernbeslissingen (PKB’s) op grond van artikel 2a WRO.

De huidige WRO kent geen mogelijkheid voor een overheidsorgaan om een bestem-
mingsplan vast te stellen voor dat deel van de Noordzee waar de WRO wel geldt, 
maar dat niet bestuurlijk is ingedeeld. Zoals eerder in paragraaf 3.1.2 aan de orde 
was, zijn de territoriale wateren doorgaans gemeentelijk en provinciaal ingedeeld tot 
1 km uit de kust. Dit betekent dat voor grote delen van de territoriale wateren geen 
bestemmingsplan kan gelden. Daarmee is duidelijk dat een voor het grondgebied 
belangrijk instrument voor de ruimtelijke indeling van Nederland, geen dienst doet 
voor de Noordzee, terwijl een toegenomen druk op het ruimtegebruik ook daar noopt 
tot ruimtelijke afwegingen.

Ten aanzien van de op grond van de huidige WRO vastgestelde PKB’s geldt dat zij van 
betekenis zijn voor de territoriale wateren en het grondgebied. Voor zover bindende 
beleidsbeslissingen in een PKB zijn opgenomen, hebben die een voor de rijksoverheid 
en voor de planvorming op provinciaal en gemeentelijk niveau bindende werking. 
Toch liggen hier problemen. Omdat in ieder geval de lagere overheden geen bevoegd-
heden hebben buiten de bestuurlijk ingedeelde gebieden tot 1 km uit de kust, is er van 
doorwerking van de PKB in met name gemeentelijke bestemmingsplannen geen 
sprake. In het huidige systeem kunnen uit een PKB geen rechtstreekse verplichtingen 
voor de initiatiefnemer van een bouwactiviteit voortvloeien.

Over de werking van de PKB’s in de EEZ kan enige onduidelijkheid bestaan. De 
rijksoverheid heeft  namelijk niet nagelaten om in zowel het Structuurschema Groene 
Ruimte (SGR) als de Nota Ruimte belangrijke ruimtelijke beleidsuitspraken neer te 
leggen die zien op de Noordzee, inclusief de Nederlandse EEZ. Baretta & Jonkhoff 
merken op dat buiten de territoriale wateren alleen rijksbeleid op grond van arti-
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kel 2a WRO kan gelden en dat het gebruik van de Noordzee middels concrete beleids-
beslissingen in een PKB zou kunnen worden gereguleerd.112 Dat het rijk verantwoor-
delijk is voor het beleid betreff ende rijksdelen die niet gemeentelijk of provinciaal zijn 
ingedeeld, komt niet als een verrassing. Maar tegelijkertijd moet worden vastgesteld, 
zoals in het Stappenplan wettelijke bescherming EEZ is gebeurd113, dat de formele 
juridische PKB-status zoals geregeld in de WRO niet kan gelden in de EEZ. Ook 
concrete beleidsbeslissingen kunnen strikt genomen niet als zodanig in de EEZ gel-
den. Kortom, de binding van het rijk aan het – al dan niet in concrete beleidsuitspra-
ken – in PKB’s opgenomen beleid kan niet worden gebaseerd op de regeling in de 
WRO.114 Net als de staatssecretaris, volgen wij daarin het standpunt van Backes, 
Oude Elferink & Van der Ree.115 Hoewel de functie van de PKB in dezen dus 
gebrekkig is, is de invloed aanzienlijk. Dat is gebleken uit de bespreking van het rele-
vante beleid ten aanzien van de Noordzee in hoofdstuk 2.

Woningwet

De Won.w. geldt vanzelfsprekend voor het territoir van Nederland, inclusief de ter-
ritoriale wateren. Aangezien de wetgever het niet expliciet heeft  bepaald, geldt deze 
wet niet in de EEZ. De meest relevante bepaling van de Won.w., namelijk die aan-
gaande het verbod om een bouwwerk op te richten zonder vergunning van het college 
van B&W van de gemeente waarin zal worden gebouwd (art. 44 Won.w.), heeft  daar-
door ook slechts beperkte gelding op de Noordzee.

Al eerder was aan de orde dat Nederland langs de Noordzeekust doorgaans 
gemeentelijk en provinciaal is ingedeeld tot 1 km uit de kust. De Won.w. wijst alleen 
voor bouwplannen in die kilometer van de territoriale wateren een bevoegd bestuurs-
orgaan aan om bouwvergunning te verlenen. Ten aanzien van de territoriale wateren 
die niet bestuurlijk ingedeeld zijn, geldt dat de Won.w. weliswaar gelding heeft , maar 
dat de bevoegdheid om een vergunning te verlenen niet is geattribueerd aan een 
bestuursorgaan. Overigens zij herhaald dat in dat deel van de territoriale wateren ook 
geen bestemmingsplan, waaraan de bouwvergunning moet worden getoetst, kan gel-
den.

112 Zie Baretta & Jonkhoff , 2001, 168 en 171.
113 Kamerstukken II 2002/03, 28 600 XII, nr. 89, p. 11.
114 Strikt genomen zouden wij denken dat ook art. 4.6, derde lid Wm daaraan niet afdoet. Dat er 

sprake is van bindende werking van de beleidsuitspraken zal door ons overigens niet weersproken 
worden.

115 Backes, Oude Elferink & Van der Ree, 2001, 144.
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4.4. SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Ten aanzien van het huidige nationale omgevingsrecht kan worden geconcludeerd 
dat de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) als waarnemer van vele omgevings-
rechtelijke belangen fungeert. Zo dienen de belangen van milieubescherming en 
goede ruimtelijke ordening, maar ook het belang dat wordt beschermd door de in de 
Won.w. neergelegde bouwvergunning, in de EEZ vertegenwoordigd te worden door 
de Wbr. Op die situatie is het een en ander af te dingen, maar de regering acht deze 
wettelijke structuur in de EEZ gewenst. Daarmee wordt tot op zekere hoogte ook 
bewerkstelligd dat een project integraal wordt beoordeeld, waarbij de voorgenomen 
activiteit centraal staat. De vele verschillende publieke belangen die met de activiteit 
gemoeid zijn, moeten dan tegen elkaar worden afgewogen. Dat biedt enerzijds in elk 
geval proceseconomische voordelen, maar anderzijds kan een ondoorzichtige belan-
genafweging ontstaan.

In het oog springt namelijk de mate waarin beleidsvrijheid voor het bevoegde 
bestuursorgaan, de minister van Verkeer en Waterstaat, bestaat om de Wbr-vergun-
ning te verlenen. Is de bevoegdheid op land en voor de territoriale wateren al ruim te 
noemen, dat geldt a fortiori voor die bevoegdheid in de EEZ. De beschermende wer-
king die doorgaans uitgaat van het specialiteitsbeginsel vermindert wanneer er 
sprake is van een dergelijke ruime bevoegdheid. Het ruime takenpakket leidt tot ver-
mindering van de specifi citeit van de bevoegdheid, waardoor rechtszekerheid van de 
aanvrager van de vergunning wordt verkleind.116 Welk belang door het bevoegde 
orgaan uiteindelijk het meeste gewicht wordt toegekend, is dan in enige mate onge-
wis. Hoewel het bouwen van windmolenparken in de Nota Ruimte en het IBN 2015 
grote prioriteit heeft  gekregen, doet dat niet af aan het feit dat de minister van Verkeer 
en Waterstaat primair de vergunning heeft  verleend op grond van de Wbr, waarin in 
elk geval expliciet (groot) belang wordt toegekend aan het doelmatige en veilige 
gebruik van het rijkswaterstaatswerk, zoals de EEZ. Daargelaten dat een windmolen-
park altijd in enige mate de veiligheid op zee negatief zal beïnvloeden, kan men zich 
voor elk gebied in de EEZ afvragen welke van de vele verschillende (gebruikers- en 
algemene) belangen voorrang moet krijgen. Voor de aanvrager van een vergunning is 
dat moeilijk te voorspellen. Ondanks het integrale beleid voor nieuwe activiteiten, 
opgenomen in het IBN 2015, moeten bij de vergunningverlening dermate veel (tegen-
gestelde) belangen worden afgewogen, dat voor de vergunningaanvrager al snel 
onvoldoende duidelijk kan zijn welk belang zal prevaleren (in een bepaald gebied in 
de EEZ). Aan de rechtszekerheid draagt ook niet bij dat de Wbr-vergunning als waar-

116 Deze waarschuwing is ook terug te vinden in het commentaar op het in de memorie van toelichting 
van de Wabo geschetste ideaalbeeld van een integraal afwegingskader voor de omgevingsvergun-
ning, zie R. Uylenburg, “De omgevingsvergunning en het specialiteitsbeginsel”, in K.J. de Graaf, 
A.T. Marseille & H.B. Winter (red.), Op tegenspraak (Damen-bundel), Den Haag, BJu, 2006, 163. 
Daarin is ook de reden gelegen voor terughoudendheid bij het integreren van beoordelingskaders, 
zie R.J.N. Schlössels, Het specialiteitsbeginsel (diss. Maastricht), Den Haag, BJu,1998, 134-135.
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nemer moet worden gezien van de belangen die bescherming hebben gekregen in de 
Wm, de Nbw 1998, de Flora- en faunawet, de WRO en de Won.w., terwijl geen bin-
dende verwijzing naar de toetsingskaders van deze wetten is opgenomen. Die conclu-
sie wordt onderstreept door recente ontwerpbesluiten waarin op grond van de veilig-
heid voor de scheepvaart, wat vanzelfsprekend een beschermwaardig belang is, een 
vergunning wordt geweigerd voor een windmolenpark dat is geprojecteerd in een 
gebied dat in de – nooit tot stand gekomen – Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Orde-
ning was aangegeven als voorkeurgebied.117

Het wettelijke regime in de EEZ schiet op een aantal punten tekort, voornamelijk 
als het gaat om de implementatie van het Europese natuurbeschermingsrecht, zoals 
dat voornamelijk is neergelegd in de Vogel- en Habitatrichtlijn. Zo kunnen tot op 
heden geen beschermde gebieden aangewezen worden. De overheid is van deze pro-
blematiek echter voldoende doordrongen. In 2003 presenteerde de regering het Stap-
penplan met een plan van aanpak om de wettelijke lacunes weg te werken. Dat leidde 
pas in september 2006 tot de noodzakelijke aanpassing van (hoofdstuk 7 van) de 
Wm. Tot op heden wordt gewacht op de in het vooruitzicht gestelde uitbreiding van 
de Nbw 1998 en de Ffw tot de EEZ. Ten aanzien van het ruimtelijk bestuursrecht 
geldt dat de formeel juridische doorwerking van het nationale ruimtelijke beleid voor 
de Noordzee op grond van de WRO niet in alle zones van die zee gelijk is en dat die 
doorwerking voor de EEZ strikt genomen ontbreekt. Desondanks kan worden aan-
genomen dat de rijksoverheid in sterke mate gebonden is aan dat nationale beleid.

5. TOEKOMSTIGE WETGEVING

In deze paragraaf bespreken wij de wetgeving die in de toekomst tot stand zal komen 
en die van invloed zal zijn op het recht van de ruimtelijke ordening en ter bescher-
ming van natuur en milieu in de Noordzee. Daarmee doelen we niet op de hierboven 
besproken en door de wetgever al jaren in het vooruitzicht gestelde wetgeving om de 
Nbw 1998 en de Ffw (geclausuleerd) van toepassing te verklaren in de EEZ. In het 
onderstaande wordt ingegaan op de consequentie van de omvangrijke herijking van 
het omgevingsrecht voor het Nederlandse territoir. Daarbij wordt de invloed van de 
nog in te voeren ‘Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)’ en de ‘Waterwet’ 
op het omgevingsrecht voor de Noordzee behandeld.

117 Het betreft  het windmolenpark ‘Katwijk’ van initiatiefnemer WEOM, waarvan het noordelijke 
deel is gelegen in de blokken P12 en Q10 en het zuidelijke deel in blok P15 (conform de blokindeling 
van de Mijnbouwwet).
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5.1. WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt op dit moment behan-
deld door de Tweede Kamer en heeft  grote invloed op het omgevingsrecht in Neder-
land. De vermoedelijke datum van inwerkingtreding ligt niet voor januari 2009.118 
Over de vraag of de grote invloed van de invoering van de Wabo zich uitstrekt tot de 
EEZ, kunnen we kort zijn. Dat is niet het geval. In tamelijk heldere bewoordingen 
wordt in de memorie van toelichting bij het desbetreff ende wetsvoorstel gesteld dat 
de gelding van de Wabo zich niet zal uitstrekken tot de EEZ.119 Toch verdient de 
invloed van enkele aspecten van de Wabo hier wel een korte bespreking, al was het 
maar omdat die invloed zich uiteraard wel zal uitstrekken tot de territoriale wate-
ren.

Ten eerste zij opgemerkt dat de gemeentelijke en provinciale indeling van Nederland 
door de invoering van de Wabo niet lijkt te wijzigen. Toch betekent dat niet dat er 
geen bevoegd bestuursorgaan is dat de omgevingsvergunning kan verlenen in de niet 
bestuurlijk ingedeelde territoriale zee. De regeling omtrent het bevoegde gezag voor 
het verlenen van de omgevingsvergunning in het voorontwerp Besluit omgevings-
recht (Bor120) biedt (gedeeltelijk) een oplossing die vergelijkbaar is met de oplossing 
die eerder voor de vergunningverlening op grond van de Wm werd gekozen. Arti-
kel 3.2, derde lid Voorontwerp Bor juncto artikel 2.5, derde lid Wabo regelt dat de 
minister van Verkeer en Waterstaat bevoegd is om in overeenstemming met de minis-
ter van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te beslissen op een aanvraag 
ten aanzien van projecten met betrekking tot een bepaalde categorie inrichtingen die 
geheel of in hoofdzaak zullen zijn of zijn gelegen op of in de territoriale zee op een 
plaats die geen deel uitmaakt van een gemeente of provincie. In de toelichting op 
artikel 3.2, derde lid Voorontwerp Bor wordt trouwens expliciet verwezen naar de 
mogelijkheid van het oprichten en bouwen van een windmolenpark in de territoriale 
zee. Overigens is ingevolge de Wabo steeds één bestuursorgaan bevoegd om de omge-
vingsvergunning te verlenen. Het krachtens artikel 2.5, derde lid Wabo aangewezen 
bestuursorgaan dient dan ook de toets aan de in artikel 2.12, eerste lid, c Wabo 
genoemde normen, waaronder het bestemmingsplan, uit te voeren.

Bezien we het wetsvoorstel voor de Wabo, dan valt op dat in artikel 1.1, onder 1 
Wabo het bestemmingsplan wordt gedefi nieerd zonder aandacht te besteden aan het 
rijksbestemmingsplan (art. 10.3 Wro). Onder bestemmingsplan wordt (slechts) ver-
staan: het bestemmingsplan onder de Wro en het (provinciaal of rijks)inpassings-

118 Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nrs. 1 en 2. Zie <http://omgevingsvergunning.vrom.nl/>.
119 Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 3, p. 91.
120 De voorontwerpen Bor en Mor (Ministeriële regeling omgevingsrecht) zijn te vinden op <http://

omgevingsvergunning.vrom.nl/>.
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plan, maar niet het rijksbestemmingsplan.121 Indien dat een bewuste en bij de invoe-
ringswet niet weg te nemen keuze betreft , betekent dat voor de niet bestuurlijk 
ingedeelde territoriale zee dat weliswaar een bevoegd bestuursorgaan is aangewezen 
om de omgevingsvergunning te verlenen waarbij tevens een toets aan het bestem-
mingsplan aan de orde moet komen (art. 2.12 Wabo), maar dat er geen bestemmings-
plan bestaat om aan te toetsen.122 Dat is te verklaren uit het feit dat ook de bouwver-
gunning, vanwege het bereik van de huidige Won.w., niet is gekoppeld aan het 
rijksbestemmingsplan.

Ten aanzien van de regeling voor de milieu-eff ectrapportage lijkt het voorstel 
voor de Wabo niet tot grote wijzigingen te leiden. Voorlopig blijft  hoofdstuk 7 van de 
Wm bestaan, hoewel incorporatie in de Wabo niet wordt uitgesloten.123 Hoofdstuk 7 
is dan ook relevant voor zowel de territoriale wateren als – sinds 28 september 2006 
– voor de EEZ.

Tot slot nog de volgende observatie. Ten aanzien van de integrerende gedachte die ten 
grondslag ligt aan de invoering van de Wabo, kan worden opgemerkt dat op dit 
moment voor een windmolenpark in de EEZ, als het gaat om de omgevingsrechtelijke 
aspecten, een vergunning op grond van de Wbr noodzakelijk is. Bij de vergunning-
verlening worden alle omgevingsrechtelijke belangen betrokken die samenhangen 
met het rijkswaterstaatswerk en die niet worden beschermd in wetgeving die in de 
EEZ van toepassing is. Daarmee lijkt tot op grote hoogte het in de parlementaire 
geschiedenis van de Wabo beschreven ideaalbeeld van een integraal beoordelingska-
der voor de vergunningverlening in het omgevingsrecht124, waaraan de Wabo overi-
gens zelf nog niet voldoet, voor de EEZ reeds bewerkstelligd. Dat valt in beginsel 
positief te waarderen. Elk nieuw toestemmingsstelsel dat van toepassing wordt in de 
EEZ, zoals dat van de Nbw 1998 en de Ffw, zal in elk geval afb reuk doen aan dat ide-
aalbeeld. Daarnaast is in het vorenstaande (par. 4.4) aandacht gevraagd voor nadelen 
die kleven aan dat ideaalbeeld van een integraal toetsingskader dat, anders dan bij de 
Wabo, wordt vormgegeven door een ruime mate van beleidsvrijheid voor het bevoegde 
bestuursorgaan. Die ruime mate van beleidsvrijheid vermindert de specifi citeit van 
de bevoegdheid en daarmee de rechtszekerheid van – en de rechtsbescherming voor 
– de vergunningaanvrager.

121 Zie over het rijksbestemmingsplan in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening paragraaf 5.3 van dit 
preadvies.

122 Dan gaan we nog voorbij aan het oordeel van de regering dat er überhaupt geen noodzaak bestaat 
om een rijksbestemmingsplan op te stellen.

123 Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 3, p. 70.
124 Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 3, p. 9-11.
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5.2. WATERWET

Het wetsvoorstel voor een (integrale) Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewa-
ter en grondwater en verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke orde-
ning.125 De Waterwet zal verschillende wetten, waaronder de voor ons zeer relevante 
Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr), vervangen126, terwijl de Waterschapswet 
als organieke wet voor de waterschappen blijft  bestaan. De vermoedelijke datum van 
inwerkingtreding van de Waterwet ligt niet voor januari 2009. De memorie van toe-
lichting bij het wetsvoorstel voor een Waterwet geeft  er op grond van enkele bestuur-
lijke adviezen blijk van dat er een noodzaak is om te komen tot een samenhangende 
ruimtelijke totaalvisie op de Noordzee die gericht is op een duurzaam gebruik en 
beheer van de Noordzee en die internationaal is afgestemd. Het wetsvoorstel bouwt 
voort op de in de Nota Ruimte en het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 ingezette 
lijn van coördinatie127, met name door verdergaande integratie van waterbeleid en 
ruimtelijke ordening. De Waterwet regelt dat niet alleen het nationale waterplan, 
maar ook het rijksbeheersplan het beleid aangaande de Noordzee zal bevatten. 
Bovendien voorziet de wet erin dat bij de voorbereiding van dat beleid de andere 
Noordzeestaten worden geraadpleegd.128

Een eerste belangrijke vraag is of de Waterwet geldt in de EEZ. Het wetsvoorstel 
beantwoordt die vraag kort en goed in artikel 1.4 Waterwet: “Deze wet is mede van 
toepassing in de Nederlandse exclusieve economische zone.” Verbazingwekkend is 
deze bepaling niet. Een aantal van de te vervangen wetten – Wbr, Ontgrondingen-
wet, Wet verontreiniging zeewater en (voor Nederlandse rechtssubjecten) de Wet ver-
ontreiniging oppervlaktewateren – gelden immers nu al in de EEZ. De rechtsmacht 
van de Nederlandse staat, zoals omschreven in artikel 3 Rijkswet instelling exclusieve 
economische zone, biedt de mogelijkheid om regels te stellen over de bouw en het 
gebruik van kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen alsmede de bescher-
ming van het mariene milieu. De Waterwet kent normen voor deze aspecten.129

Uit hoofdstuk 6 van de Waterwet blijkt dat diverse vergunningstelsels min of 
meer worden geïntegreerd in de zogenaamde watervergunning. In het hoofdstuk is 
bepaald dat ingevolge artikel 6.1 Waterwet onder ‘zeegebied’ mede moet worden ver-
staan, de Nederlandse EEZ. Hoewel ook artikel 6.2 Waterwet de watervergunning 

125 Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 818, nrs. 2 en 3.
126 Naast de genoemde Wbr ook de Wet op de waterhuishouding, de Wet op de waterkering, de Grond-

waterwet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet verontreiniging zeewater, de Wet 
droogmakerijen en indijkingen, de Waterstaatswet 1900 en de Wrakkenwet (via de invoeringswet-
geving).

127 De Nota Ruimte en het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 hadden een centrale plaats in hoofd-
stuk 2.

128 Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 818, nr. 3, p. 37. Naar het Zeerechtverdrag (UNCLOS) wordt ook 
diverse keren verwezen.

129 Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 818, nr. 3, p. 89.
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regelt, vinden we de huidige vergunningplicht op grond van de Wbr terug in de bepa-
ling over de overige vergunningplichtige handelingen, namelijk artikel 6.3, c130 van 
de Waterwet.

“Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan voor rijkswateren en, met het oog 
op internationale verplichtingen of bovenregionale belangen, voor regionale wateren wor-
den bepaald dat het verboden is zonder vergunning van Onze Minister, onderscheidenlijk 
het bestuur van het waterschap: […] c. gebruik te maken van een waterstaatswerk of een 
daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de func-
tie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, wer-
ken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaat-
sen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.”

Opvallend is dat gekozen is voor de constructie van een AMvB, waarmee sneller op 
internationale verplichtingen kan worden ingespeeld dan met een wettelijke bepa-
ling. De mogelijkheid van de AMvB is ook gekozen om specifi eke regels te kunnen 
stellen met betrekking tot handelingen in watersystemen die in beheer zijn bij het 
Rijk. Artikel 6.3 Waterwet biedt de mogelijkheid om bepaalde handelingen vergun-
ningplichtig te maken. Aangenomen kan worden dat voor de EEZ gebruik zal wor-
den gemaakt van artikel 6.3, c Waterwet, hoewel eerst zou moeten worden overwogen 
of in de behoeft e tot regulering niet door middel van algemene regels op grond van 
artikel 6.4 Waterwet kan worden voorzien.

Bij die eventuele vergunningplicht geldt in beginsel het primaire belangenkader 
dat wordt geschetst door artikel 2.1, eerste lid Waterwet. Echter, voor de vergunning-
verlening in de EEZ op grond van artikel 6.3, c Waterwet wordt op dat belangenkader 
een uitzondering gemaakt in artikel 6.7, eerste lid Waterwet.

“De in dit hoofdstuk gegeven bevoegdheden kunnen ten aanzien van handelingen als 
bedoeld in artikel 6.3, onderdeel c, die plaatsvinden in de Nederlandse exclusieve econo-
mische zone, mede worden toegepast ter bescherming van andere belangen dan waarin 
artikel 2.1 voorziet, voor zover daarin niet bij of krachtens andere wet is voorzien.”

Het primaire belangenkader voor de vergunningverlening is weliswaar neergelegd in 
artikel 2.1, eerste lid Waterwet, maar het tweede lid creëert de mogelijkheid om aan-
vullende belangenkaders te laten meewegen voor specifi eke bevoegdheden. Daarbij is 
gedacht aan de rol die de huidige Wbr-vergunning in de EEZ vervult als algemene 
milieu- en bouwvergunning voor installaties zoals windmolenparken. In artikel 6.7, 

130 Vergunning is vereist voor handelingen die verandering brengen in de normatieve staat van een 
waterstaatswerk, zoals die in de legger omschreven is (zie art. 5.1, eerste lid Waterwet). Dat betekent 
niet alleen dat – zoals ook op grond van de huidige Wbr – geen vergunning vereist is voor onder-
houdswerkzaamheden, maar ook dat geen vergunning nodig zal zijn voor herstelwerkzaamhe-
den.
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eerste lid Waterwet wordt toepassing gegeven aan de in artikel 2.1, tweede lid Water-
wet geboden mogelijkheid. Met deze bepaling is er expliciet voor gekozen de positie 
die de huidige Wbr-vergunning in de EEZ heeft , en waarover wij in hoofdstuk 3 
opmerkingen maakten, niet te wijzigen.131 Met de komst van de Waterwet worden 
veel veranderingen bewerkstelligd, maar voor de eventuele vergunningplicht in de 
Nederlandse EEZ zal de watervergunning in de toekomst – zoals de Wbr dat nu is – 
de belangrijkste vergunning zijn voor het creëren van windmolenparken. Bij die ver-
gunningverlening kunnen ook algemene belangen worden betrokken die enigszins 
vreemd zijn aan die van de Waterwet en die niet in andere regelgeving voor de EEZ 
bescherming hebben gekregen. Daarmee wordt ook de ruime mate van beleidsvrij-
heid die op dit moment voor rechtsonzekerheid bij de aanvrager van een vergunning 
voor een windmolenpark kan bestaan (par. 4.4), niet weggenomen met de komst van 
de Waterwet. De betekenis van het beleid, neergelegd in de Nota Ruimte en het IBN 
2015, zoals besproken in hoofdstuk 2, blijft  gelijk.

Het nationale waterplan dat op grond van artikel 4.1 Waterwet kan worden opgesteld 
en dat voor de ruimtelijke aspecten zal gelden als een structuurvisie in de zin van 
artikel 2.3, tweede lid Wro, is in potentie relevant. Het is mogelijk dat in een dergelijk 
plan wordt nagedacht over locaties voor windmolenparken in de EEZ. Het is niet 
geheel ondenkbaar dat het Besluit m.e.r. zal bepalen dat de opsteller van het Natio-
naal waterplan in een dergelijk geval een milieu-eff ectrapportage – of een strategi-
sche milieubeoordeling – zal moeten opstellen. Daarin zou aandacht moeten bestaan 
voor de alternatieven en de minst milieubelastende locaties voor windmolenparken 
in de EEZ. Dat zou winst betekenen.

Ten slotte is relevant dat bij het opstellen van de Waterwet rekening is gehouden met 
internationaal en Europees recht dat bij het beheer van het water van belang kan zijn 
en waarin Nederland nadere verplichtingen wordt opgelegd. Eerder stelden wij al dat 
het beleid ten aanzien van de Noordzee, zoals neergelegd zal zijn in het nationale 
waterplan en eventueel in het rijksbeheerplan, zal moeten worden afgestemd met de 
andere betrokken Noordzeestaten. Zo wordt expliciet naar OSPAR verwezen in het 
geval van de vergunningplicht voor het zich in het zeegebied ontdoen van installa-
ties, pijpleidingen of andere werken op grond van artikel 6.2, eerste lid, b Water-
wet.132 Ook wordt bij de in artikel 6.6, eerste lid Waterwet gecreëerde mogelijkheid 
om de toegang tot een waterstaatswerk te beperken, gerefereerd aan de veiligheids-
zone op grond van artikel 60 UNCLOS. Van belang is verder artikel 9.1 Waterwet. 
Daarin ligt een algemene grondslag om bij of krachtens AMvB ter uitvoering van 
internationale verplichtingen regels te stellen. In de memorie van toelichting wordt 
expliciet verwezen naar bijvoorbeeld de kaderrichtlijn water, maar ook naar het richt-

131 Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 818, nr. 3, p. 90.
132 Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 818, nr. 3, p. 118.
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lijnvoorstel voor een Europese Mariene Strategie. Opdat niet telkens wetswijziging 
nodig is voor doorwerking van bindende verplichtingen, is – naar voorbeeld van arti-
kel 38a Wet verontreiniging oppervlaktewateren – artikel 9.1 Waterwet voorgesteld.

5.3. WET RUIMTELIJKE ORDENING

De inleiding van de Nota Ruimte vermeldde reeds dat in het wetsvoorstel voor een 
nieuwe Wro een verdere verankering is opgenomen van de bij de instelling van de 
EEZ gevestigde rechtsmacht. Dat is inderdaad gebeurd. In het voorstel voor een Wet 
ruimtelijke ordening (hierna: Wro), welke wet per 1 juli 2008 de WRO moet gaan 
vervangen, is rekening gehouden met de rechtsmacht die Nederland heeft  over de 
EEZ. In de memorie van toelichting is het volgende te lezen133:

“De bevoegdheden van het Rijk gelden voor het hele territoir. De strook vanaf 1 kilometer 
uit de kust tot de grens van het Nederlandse territoir is bestuurlijk niet ingedeeld. De 
ruimtevraagstukken op het niet bestuurlijk ingedeelde deel van de Noordzee zijn groot. 
De bodem van de Noordzee en het water en de lucht erboven, hebben in de afgelopen 
decennia steeds meer functies gekregen. Ook hier neemt de ruimtedruk toe. De huidige en 
toekomstige functies leggen beperkingen op aan de andere gebruiksmogelijkheden van de 
zee. Het accommoderen van de ruimtevraag en het ordenen van menselijke activiteiten op 
zee is een zaak van zorgvuldig combineren van functies. Het wetsvoorstel voorziet in de 
mogelijkheid dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor een goede ruimtelijke 
ordening ook van toepassing kunnen zijn op het niet bestuurlijk ingedeelde gebied van de 
Noordzee dat behoort tot het Nederlandse territoir, alsmede op het deel van de Noordzee 
waarvoor sedert 28 april 2000 een Nederlandse exclusieve economische zone (EEZ) is 
ingesteld.”

Uit de defi nitiebepaling van artikel 1.1, tweede lid, a Wro blijkt dat deze nieuwe wet 
ook van toepassing is in de EEZ. In de Wet ruimtelijke ordening en de daarop berus-
tende bepalingen moet onder ‘grond, gronden of gebied’ mede worden verstaan: 
water, waaronder wordt begrepen de territoriale zee en de EEZ. Dat betekent natuur-
lijk niet dat alle wettelijke bevoegdheden met betrekking tot gronden ook gelden voor 
de EEZ. Voor zover deze gronden niet gemeentelijk en provinciaal zijn ingedeeld, 
hebben deze bestuurslagen geen bevoegdheden. Maar het Rijk heeft  in de nieuwe wet 
twee voor ons onderwerp belangrijke nieuwe planbevoegdheden gekregen. Voor een 
goed begrip schetsen wij kort de fi losofi e van de planstructuur in de nieuwe Wro. 
Twee aspecten zijn daarbij van belang. In de eerste plaats de gedachte dat de plan-
structuur zo moet worden ingericht dat bindende beslissingen kunnen worden geno-
men op het bestuursniveau dat voor die beslissing ook politieke verantwoordelijk-
heid moet dragen. Dat wil ook zeggen dat het rijk voor ruimtelijk relevante besluiten 

133 Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 18-19.
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van nationaal belang bindende plannen moet kunnen maken. In de tweede plaats 
wordt het wenselijk geacht om de bestaande vervlechting van enerzijds juridisch bin-
dende en anderzijds meer beleidsmatige uitspraken, zoals die voorkomt in de huidige 
PKB’s en streekplannen, te beëindigen.

Het gevolg daarvan is dat op alle bestuursniveaus structuurvisies kunnen worden 
gemaakt die voor andere overheden en burgers niet-bindende beleidsuitspraken 
bevatten. Daarnaast kan elk bestuursniveau plannen maken die het bindende karak-
ter hebben van het huidige gemeentelijk bestemmingsplan. Ten aanzien van de 
Noordzee betekent dit ten eerste dat het rijk een rijksstructuurvisie (art. 2.3 Wro) kan 
opstellen. Ten tweede kent de Wro voor gebieden die gemeentelijk zijn ingedeeld en 
waar dus ook gemeentelijke bestemmingsplannen moeten gelden, de met de verhul-
lende term rijksinpassingsplan (art. 3.28 Wro) aangeduide bindende plannen. Voor 
ons is van groot belang of ook een bindend plan kan worden vastgesteld voor gebie-
den die niet gemeentelijk zijn ingedeeld. Artikel 10.3, eerste lid Wro biedt duidelijk-
heid op dat punt:

“Ten aanzien van gronden die geen deel uitmaken van het grondgebied van een gemeente 
of een provincie kan, voor zover zulks bij algemene maatregel van bestuur, op voordracht 
van Onze Minister gezamenlijk met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, is bepaald, 
een rijksbestemmingsplan worden vastgesteld.”

Net als de rijksstructuurvisie, die ook de niet bestuurlijk ingedeelde gebieden van 
Nederland en de EEZ kan betreff en134, kan ook het rijksbestemmingsplan (art. 10.3 
Wro) een belangrijk instrument vormen voor de ruimtelijke ordening op de Noord-
zee. Blijkens de memorie van toelichting maakt de constructie van de AMvB, die ook 
wordt gebruikt in de nieuwe Waterwet (zie paragraaf 5.2), het mogelijk om nadere 
regels te stellen omtrent de toedeling van bevoegdheden aan het bestuursorgaan dat 
de in de wet opgenomen bevoegdheden in de niet provinciaal en gemeentelijk inge-
deelde gebieden uitvoert, waarbij internationale verplichtingen, zoals opgenomen in 
UNCLOS en andere internationale verdragen, uiteraard in acht moeten worden 
genomen.135 Bij de toedeling van bevoegdheden wordt gedacht aan de mogelijkheid 
om de minister van Verkeer en Waterstaat te belasten met de handhaving van de in 
het bestemmingsplan opgenomen regels.136

Een belangrijke constatering is overigens dat de memorie van toelichting duide-
lijk maakt dat de regering vooralsnog de vaststelling van een rijksbestemmingsplan 
niet noodzakelijk acht. Het uitvoeren van het Stappenplan wettelijke bescherming 
EEZ zal volgens de regering tot voldoende bescherming leiden.

134 Dat vloeit immers voort uit de defi nitiebepaling van ‘grond, gronden en gebied’ in art. 1.1, tweede 
lid Wro.

135 Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 130.
136 Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 19.
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“Met de bestaande wetgeving ten aanzien van de mijn bouw, ontgrondingen en water-
staatswerken en de voorziene wijziging van de Wm ten aanzien van de milieu-eff ectrap-
portage en de van toepassingverklaring van de Natuurbeschermings- en de Flora- en Fau-
nawet in de EEZ wordt naar huidig inzicht in een toereikend wettelijk kader voor 
activiteiten binnen de EEZ voorzien.”137

In het rapport van Backes, Oude Elferink & Van der Ree uit 2001 wordt gesteld 
dat geen behoeft e bestaat aan een aparte wet voor de ruimtelijke ordening voor de 
EEZ. Ook de optie van toepassing van de Wro in de EEZ met gebruikmaking van een 
rijksbestemmingsplan is onder ogen gezien. Met de regering concluderen zij dat van 
een noodzaak daartoe niet is gebleken.

Het is niettemin interessant om onder ogen te zien of en in hoeverre een rijksbestem-
mingsplan een geschikt beleidsinstrument zou kunnen zijn. In het bestaande systeem 
van ruimtelijkplanvorming is het bestemmingsplan rechtstreeks gekoppeld aan de 
bouwvergunningverlening op grond van de Won.w. Het bestemmingsplan is in 
beginsel het directe en exclusieve toetsingskader (art. 44 Won.w.). In de huidige WRO 
– en dat verandert niet in de Wro – is er een uitgewerkte bestemming nodig alvorens 
een bouwvergunning kan worden verleend. Men zou verwachten dat, mocht een 
rijksbestemmingsplan worden vastgesteld, dat voor aanvragen om bouwvergunnin-
gen in de territoriale wateren zal moeten gelden als toetsingskader. Die verwachting 
blijkt gezien het wetsvoorstel Invoeringswet Wro niet uit te komen.138 Bovendien 
wordt in de parlementaire geschiedenis vreemd genoeg geen aandacht geschonken 
aan het feit dat het bestaan van een rijksbestemmingsplan onverlet laat dat geen enkel 
bestuursorgaan bevoegd is om die bouwvergunning te verlenen.139 Ook is niet gere-
geld dat het rijksbestemmingsplan voor de gehele Noordzee dienst zal doen als toet-
singskader voor de vergunningverlening op grond van de Wbr, of op grond van de 
toekomstige Waterwet. Duidelijk is dat het rijksbestemmingsplan niet het bindende 
toetsingskader voor de verlening van die vergunning zal zijn. Hoewel wij inzien dat 
een dergelijke wijze van toetsen ook niet goed zou passen bij de aard van de huidige 
en toekomstige Wbr-vergunning, merken wij op dat daarmee de functie van een 
eventueel rijksbestemmingsplan een andere zal zijn dan die van een bestemmings-
plan op land. Immers, het rijksbestemmingsplan voor de EEZ zal geen imperatieve 
weigeringsgrond vormen voor de Wbr-vergunning of de toekomstige Watervergun-
ning. Het bestemmingsplan kan slechts ‘gewoon’ worden meegewogen in de belan-

137 Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 19.
138 De invoeringswet Wro wijzigt de Woningwet niet in dier voege dat een bouwvergunning wordt 

getoetst aan het rijksbestemmingsplan. Zie Kamerstukken I 2007/08, 30 938, A, p. 48-49.
139 Waarschijnlijk is rekening gehouden met de invoering van de Wabo, waardoor dat probleem wordt 

opgelost. Wij menen daarnaast dat art. 10.3, derde lid Wro (los van de invoering van de Wabo) 
daarvoor geen uitkomst kan bieden omdat die bepaling de ‘in deze wet vervatte bevoegdheden’ 
aangaat. Ook art. 10.8 Wro zou dan geen uitkomst bieden.
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genafweging. Dat is niet in het voordeel van de vergunningaanvrager. De wetgever en 
de rijksoverheid laten naar onze mening een belangrijke kans lopen om door middel 
van het rijksbestemmingsplan bindend gebieden in de EEZ aan te wijzen die geschikt 
zouden zijn voor de aanleg van windmolenparken. Indien het rijksbestemmingsplan 
bindend tot het toetsingskader zou behoren van een vergunning voor een windmo-
lenpark, zou dat in combinatie met de aanwijzing van geschikte gebieden, een wezen-
lijke verbetering van de rechtspositie betekenen van een aanvrager.

Baretta & Jonkhoff wijzen er overigens ook op dat het rijksbestemmingsplan 
als bindend toetsingskader voor de bouwvergunning een zeer nauwkeurige uitwer-
king van bestemmingsbepalingen zou vereisen.140 Er kan eenvoudig een gebrek aan 
fl exibiliteit ontstaan. Enerzijds zou het bestemmingsplan moeten voorzien in alle 
potentiële bouwplannen voor de Noordzee. Aan de andere kant geldt dat als een 
bestemmingsbepaling het bouwplan niet toestaat en er ook geen vrijstelling mogelijk 
is, de vergunning niet kan worden verleend, ook al zou dat bij nader inzien eigenlijk 
wel gewenst zijn. Gelet op het gebrek aan ervaring met bouwen in de Noordzee, zou 
een dergelijk gebrek aan fl exibiliteit problematisch zijn. Baretta & Jonkhoff menen 
dat een PKB Noordzee een beter kader zou bieden om de bij verschillende ruimtelijke 
claims betrokken belangen af te wegen.141 Wij menen dat de formulering van ade-
quate bestemmingsbepalingen op zichzelf wel mogelijk zou kunnen zijn, zij het dat 
daarmee voor de (Noord)zee nog weinig ervaring is opgedaan.

5.4. CONCLUSIE

Conclusie uit het voorgaande is dat het in de bedoeling van de wetgever ligt dat de 
invoering van de Wabo, de Waterwet en de Wro weinig tot geen invloed zal hebben 
op het wettelijke systeem zoals dat zal gelden na uitbreiding van de gelding van de 
Nbw 1998 en de Flora- en faunawet tot de EEZ. De belangrijkste vergunning voor een 
windmolenpark in de EEZ is op dit moment de Wbr-vergunning, die op zal gaan in 
de vergunning op grond van de Waterwet. Die wijziging brengt geen verandering 
met zich mee ten aanzien van de inhoudelijke benadering. De Wabo heeft  geen gel-
ding in de EEZ, maar lost wel het probleem op dat tot nu toe geen bevoegd gezag is 
aangewezen voor het verlenen van de bouwvergunning voor een bouwwerk in de ter-
ritoriale wateren. Dat neemt overigens niet weg dat de nieuwe omgevingsvergunning 
zou moeten worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. Een dergelijk 
bestemmingsplan is er niet voor het niet bestuurlijk ingedeelde gebied van de Noord-
zee. Het ligt in de bedoeling dat de in de nieuwe Wro gecreëerde bevoegdheid van een 
rijksbestemmingsplan voor dat gebied, niet direct gebruikt zal worden. Voor het ver-
lenen van een omgevingsvergunning waarbij een bouwwerk wordt opgericht in de 

140 Baretta & Jonkhoff , 2001, 171.
141 Onder de nieuwe Wro zou voor PKB rijksstructuurvisie gelezen moeten worden.
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territoriale wateren, zou het rijksbestemmingsplan als bindend toetsingskader dienst 
kunnen doen. Voor zover een dergelijk bestemmingsplan voor de EEZ zou worden 
opgesteld, geldt het niet als bindend toetsingskader voor de Wbr- of Waterwetver-
gunning. In de EEZ is daarnaast geen omgevingsvergunning op grond van de Wabo 
vereist. Gezien onze eerdere opmerkingen over de voorspelbaarheid van het handelen 
van de rijksoverheid als het gaat om de Wbr-vergunningverlening, willen wij graag 
in overweging geven toch gebruik te maken van het instrument van een rijksbestem-
mingsplan voor de EEZ. Het van rijkswege aanwijzen van gebieden in de EEZ die 
geschikt zijn voor het bouwen van windmolenparken, kan gelden als uitlating waar-
aan de aanvragers van een Wbr- of Waterwetvergunning – het door hen dringend 
gewenste – vertrouwen kunnen ontlenen. Hoewel een bindende toets van die vergun-
ning aan het rijksbestemmingsplan tot nog meer zekerheid zou leiden, kan berede-
neerd worden dat de aard van die vergunning daaraan enigszins in de weg staat.

6. AANZET VOOR EEN OPTIMAAL OMGEVINGS-
RECHT OP ZEE

6.1. INLEIDING

De concrete vraag die in het inleidende hoofdstuk van dit preadvies aan de orde werd 
gesteld, luidde:

 In hoeverre kan het huidige en toekomstige omgevingsrecht een inzichtelijk juri-
disch kader bieden, waarin enerzijds wordt voldaan aan internationale en Euro-
pese normen en anderzijds ruimte is voor een zorgvuldige afweging van alle 
betrokken belangen voor nieuwe activiteiten op zee, zoals het bouwen van wind-
molenparken?

De ambitie van dit preadvies was te komen tot een optimaal omgevingsrecht op zee. 
Dat betekent naar ons oordeel dat rekening houden met de internationale en Euro-
pese normen waaraan Nederland moet voldoen, toereikend maar onvoldoende is. 
Het door de regering voorgestelde stappenplan leidt tot een toereikend omgevings-
rechtelijke bescherming voor de EEZ. Het stappenplan voorziet in de uitbreiding van 
de Nbw 1998 en de Ffw tot de EEZ. Daarmee wordt voldaan aan de internationale en 
Europese normen. Dat de nieuwe Wro de mogelijkheid kent van een rijksbestem-
mingsplan, is niet direct noodzakelijk. Met behulp van de toepassing van het huidige 
ruimtelijke beleid ten aanzien van de EEZ, dat voornamelijk is opgenomen in het IBN 
2015, zal een toereikend stelstel bestaan voor het vinden van een balans tussen de 
wens om de EEZ te exploiteren en de noodzaak om het mariene milieu te bescher-
men. Wij kunnen niet anders dan oordelen dat het stappenplan inderdaad zal resul-
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teren in een toereikend omgevingsrecht op zee. Een en ander betekent overigens ook 
dat aan de huidige werking van de Wbr-vergunning in de EEZ niet getornd zal wor-
den. Dat die vergunning zal worden opgenomen in de watervergunning op grond 
van de Waterwet, was bij het opstellen van het stappenplan vanzelfsprekend niet 
bekend, maar wijzigt niets aan de door de regering gekozen insteek. Toch zullen met 
de uitbreiding van de gelding van de Nbw 1998 en de Ffw tot de EEZ nieuwe toestem-
mingsstelsels gaan gelden voor de aanleg van windmolenparken in die zone.

Wij zijn van oordeel dat een toereikend omgevingsrecht niet alleen onvoldoende recht 
doet aan het beleid van de Nederlandse overheid met betrekking tot de ontwikkeling 
van de Noordzee, maar ook onvoldoende recht doet aan de wens van initiatiefnemers 
van activiteiten op zee om zekerheid te verkrijgen over de mogelijkheid om een ver-
gunning te krijgen voor het door hen gewenste gebruik. Ondanks dat de regering en 
de wetgever met het stappenplan beogen een einde te maken aan de discussie over het 
wettelijke regime op zee, willen wij in dit hoofdstuk twee aspecten aan de orde stellen 
die naar ons oordeel nog bespreking verdienen indien men wenst te streven naar een 
optimaal omgevingsrecht op zee. Ten eerste willen wij kort wijzen op de wenselijk-
heid van rechtszekerheid voor de aanvrager van een vergunning voor het bouwen van 
een windmolenpark op zee, meer in het bijzonder de EEZ. Ook als de regering en de 
wetgever blijven vasthouden aan het toereikende stappenplan uit 2003, is het naar 
ons oordeel noodzakelijk dat meer aandacht bestaat voor de rechtszekerheid van de 
aanvrager van een vergunning. Ten tweede bespreken wij de vraag naar een optimaal 
omgevingsrecht op zee. Die vraag beantwoorden wij door te bezien welke mogelijk-
heden er in het verleden van verschillende kanten zijn aangedragen en door in de 
slotbeschouwing uitgangspunten te formuleren voor een optimaal omgevingsrecht 
op zee en die vervolgens om te zetten in een keuze voor een wettelijk stelsel.

6.2. STREVEN NAAR RECHTSZEKERHEID

In het vorenstaande is op verschillende punten aandacht gevraagd voor de rechtsze-
kerheid van de aanvrager van een Wbr-vergunning voor het bouwen van een wind-
molenpark op zee, meer in het bijzonder in de EEZ. Daarbij stond telkens centraal dat 
er sprake is van een integraal afwegingskader met ruime beleidsvrijheid. Het inte-
grale afwegingskader van de Wbr-vergunningverlening in de EEZ wordt door velen 
als positief gewaardeerd, omdat het een oplossing biedt voor de versnipperde afwe-
ging die tot de invoering van de Wabo voor activiteiten op land moet plaatsvinden. 
De ruime beleidsvrijheid kan er echter toe leiden dat een aanvrager van een vergun-
ning voor het bouwen van een windmolenpark in de EEZ, zelfs na kennis te hebben 
genomen van de geldende beleidsregels en het in het IBN 2015 neergelegde beleid, 
onvoldoende tot geen zekerheid heeft  over de uitkomst van de belangenafweging. De 
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watervergunning kent dezelfde kenmerken als de huidige Wbr-vergunning en wordt 
de belangrijkste vergunning voor toekomstige windmolenparken op zee. De inte-
grale afweging van belangen die moet plaatsvinden op basis van de Waterwet, wordt 
ingevuld door beleidsregels en het beleid dat is neergelegd in het IBN 2015. Dat beleid 
biedt een schat aan informatie, die echter niet per defi nitie inzicht geeft  in de uit-
komst van de belangenafweging van het bevoegde bestuursorgaan.

Wij willen niet beweren dat het eenvoudig is om die rechtszekerheid te verhogen, 
maar er kan naar ons oordeel wel behoeft e bestaan aan nadere concretisering van de 
uitkomst van de te maken belangenafweging. Het lijkt gewenst dat voldoende duide-
lijkheid wordt gecreëerd over (absolute en relatieve) weigeringsgronden, waarbij 
gedacht kan worden aan het aangeven van de relatieve relevantie van de belangen. 
Daarnaast zal de uitbreiding van de Ffw en de Nbw 1998 – en de op die wet geba-
seerde aanwijzing van beschermde gebieden – naar de EEZ, bijdragen aan de zeker-
heid over weigeringsgronden. Daarbij blijft  opvallend dat de nieuwe Wro weliswaar 
voorziet in de mogelijkheid van een rijksbestemmingsplan voor de EEZ, maar dat het 
niet in de bedoeling ligt om van die bevoegdheid gebruik te maken. Dat lijkt ons een 
gemiste kans. Ook al zal de Wbr-vergunning, en de daarvoor in de plaats komende 
nieuwe watervergunning, aan een dergelijk bestemmingsplan niet imperatief worden 
getoetst, toch kunnen initiatiefnemers van vergunningen daaraan vertrouwen ontle-
nen en zal afwijzing van de vergunning beter gemotiveerd moeten worden. Het 
gebruik van het instrument rijksbestemmingsplan zal daarom naar ons oordeel op 
geschikte wijze kunnen bijdragen aan het wegnemen van rechtsonzekerheid. Tot slot 
kan gedacht worden aan de mogelijke positieve invloed van een Nationaal waterplan 
(op grond van de nieuwe Waterwet) of een structuurvisie aangaande de Noordzee (op 
grond van de Wro) op de rechtszekerheid van de initiatiefnemers. Een dergelijk plan 
kan aanleiding zijn voor een strategische milieubeoordeling, oft ewel een milieu-
eff ectrapportage, waarmee meer duidelijkheid kan worden gecreëerd over geschikte 
locaties voor windmolenparken in de EEZ.

Een ander punt, dat in dit preadvies slechts zijdelings aan de orde kwam, is dat het 
toegenomen gebruik van de EEZ in het algemeen, de overheid zou moeten dwingen 
om toepassing te geven aan het instrument van ruimtelijke ordening op zee. Gezien 
het toegenomen gebruik in de EEZ en het (omgevingsrechtelijke) uitgangspunt van 
duurzame ontwikkeling van de Noordzee, lijkt het tevens zinvol om vast te stellen dat 
de overheid zou moeten streven naar de situatie waarin de vergunning om een wind-
molenpark te bouwen wordt gegund aan een aanvrager die – binnen randvoorwaar-
den betreff ende bijvoorbeeld de veiligheid en de continuïteit – het beste aanbod kan 
doen, gezien het ruimtegebruik, de locatie en de opwekkingscapaciteit van het park. 
Naar onze mening kan de overheid alleen op die wijze zekerheid verkrijgen dat het 
streven naar 6000 MW aan opwekkingscapaciteit, vanwege dringende redenen van 
groot openbaar belang, ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.
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6.3. STREVEN NAAR EEN OPTIMAAL WETTELIJK REGIME

Het streven naar een wettelijk regime op zee dat voldoende rechtszekerheid voor 
betrokkenen biedt en bovendien een optimale balans vindt tussen economische 
exploitatie en bescherming van het mariene milieu en de biodiversiteit, wordt in dit 
preadvies niet voor het eerst aan de orde gesteld.

In 2001 presenteren Backes, Oude Elferink & Van der Ree hun onderzoek naar 
de bescherming van het mariene milieu en natuurwaarden in de EEZ. In het conclu-
derende hoofdstuk van hun rapport worden enkele belangrijke slotopmerkingen 
gemaakt. De onderzoekers stellen vast dat het omgevingsrecht voor de EEZ in belang-
rijke mate wordt bepaald door internationaalrechtelijke randvoorwaarden. Dat 
betreft  de beperkte rechtsmacht van de kuststaat over de EEZ, zoals over gebruiks-
functies als scheepvaart, militaire activiteiten, wetenschappelijk zeeonderzoek en het 
leggen van transit- en pijpleidingen. Ten aanzien van het reguleren van het gebruik 
van de ruimte in de EEZ, concluderen de onderzoekers dat er op grond van het Bio-
diversiteitsverdrag, het OSPAR en de Vogel- en Habitatrichtlijnen behoeft e bestaat 
aan de mogelijkheid om beschermde gebieden aan te wijzen. De Wbr-vergunning 
biedt niet direct de mogelijkheid om beschermde gebieden aan te wijzen. Er bestaat 
daarom de noodzaak om de – op dat moment nog in voorbereiding zijnde – Nbw 
1998 van toepassing te verklaren op de EEZ. Omdat ook het verstoren van dieren op 
grond van internationaal recht niet geoorloofd is, zou ook de Ffw van toepassing 
moeten worden verklaard op de EEZ. In het stappenplan van 2003 heeft  de regering 
op al deze punten het rapport gevolgd. Daarnaast was de conclusie dat er weliswaar 
behoeft e wordt gevoeld aan de formeel juridische doorwerking van PKB’s, maar dat 
er onvoldoende noodzaak is om de gehele WRO van toepassing te laten zijn in de 
EEZ.

Het rapport sluit af met een voor ons relevante laatste paragraaf, getiteld: ‘Een 
eigen wet voor de EEZ?’. Als veel ‘radicalere’ mogelijkheid om aan de noodzakelijke 
en wenselijke wetswijzigingen tegemoet te komen, wordt geopperd een aparte wet ter 
bescherming van de EEZ vast te stellen. Dat zou naar het oordeel van Backes, Oude 
Elferink & Van der Ree ten goede komen aan de overzichtelijkheid van het wette-
lijke stelsel voor de EEZ. Dit voorstel wordt door de onderzoekers direct doorgetrok-
ken naar de gehele Noordzee. Het lijkt immers vreemd om ergens op zee, namelijk op 
de grens van de territoriale wateren met de EEZ, een grens te trekken met als conse-
quentie dat het wettelijke regime aan de ene kant wezenlijk verschilt van het regime 
aan de andere kant. Hoewel wordt geconcludeerd dat het verkennen van de haalbaar-
heid en wenselijkheid van een dergelijke wet niet binnen de onderzoeksopdracht viel, 
wordt desondanks opgemerkt dat een dergelijke wet bij de verdere discussie over de 
te nemen wettelijke maatregelen voor de EEZ serieuze aandacht en nadere overwe-
ging verdient.
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In 2003 presenteert de regering haar stappenplan voor de wettelijke bescherming van 
de EEZ, maar adviseert ook de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetge-
ving over hetzelfde onderwerp.142 Deze commissie ziet terecht noodzaak voor een 
samenhangend afwegingskader voor de Noordzee. Op de Noordzee liggen economi-
sche kansen maar ook ecologische knelpunten. Een constatering van de commissie 
luidt – reeds in 2003 – dat het wettelijke regime te ingewikkeld is. Ook in dit advies 
wordt, naast de eigen aard van het gebied, benadrukt dat het internationaal recht 
belangrijke randvoorwaarden stelt aan het recht op de Noordzee en dat het Europese 
recht zich eveneens doet gevoelen op zee. Voor ons preadvies is het interessant dat 
vervolgens een aantal opties voor een wettelijk stelsel voor de Noordzee wordt bezien. 
De eerste oplossing voor de geconstateerde knelpunten zou kunnen worden geleverd 
door het ontwerpen en invoeren van een integrale wet EEZ/Noordzee. Deze wet zou 
alle bestaande vergunningstelsels en alle toepasselijke normen moeten samenbunde-
len in een wet. Alle activiteiten in de EEZ ofwel in de gehele Nederlandse Noordzee 
worden dan door die wet gereguleerd. Overzichtelijkheid van het wettelijke stelsel 
wordt ook hier genoemd als belangrijk voordeel. Nadelen liggen in de ingrijpendheid 
van de wetgevingsoperatie voor zowel EEZ als territoriale wateren, die daarvoor ver-
eist zou zijn. Een twee optie is het instellen van een Wet beheer EEZ/Noordzee. Met 
deze optie wordt gedoeld op een wet die een kader biedt voor de afweging van ecolo-
gische, economische en ruimtelijke aspecten van alle gebruiksfuncties op zee. Daar-
voor is ook een ruimtelijk plan vereist, waarin een totaalvisie op de Noordzee wordt 
verwerkt. Deze optie zou slechts een beperkte wetgevingsactiviteit vergen. Indien zou 
worden gekozen voor een Wet beheer Noordzee, kan bovendien het verschil in wet-
telijk regime tussen territoriale wateren en EEZ worden ‘weggereguleerd’. Een derde 
optie bestaat uit de huidige insteek van de regering en de wetgever. Die betreft  het van 
toepassing verklaren van bestaande wetgeving in de EEZ. Als nadeel van deze optie 
oppert de Commissie dat de bestaande wetgeving zal moeten worden aangepast aan 
het karakter, inclusief het juridisch regime, van de EEZ. Voorkomen moet worden 
dat te veel wetgeving van toepassing is op de EEZ die onvoldoende is toegesneden op 
de situatie op zee. De Commissie noemt deze optie echter een goede eerste stap om de 
in de EEZ voorkomende wettelijke lacunes te dichten. Een vierde en laatste optie 
betreft  het ontwerpen van een PKB Noordzee. Daarvoor is natuurlijk noodzakelijk 
dat de WRO ook van toepassing is in de EEZ. Een dergelijke PKB bestaat immers ook 
voor de Waddenzee. Nadeel van deze optie is dat de WRO eigenlijk bedoeld is voor 
het Nederlandse grondgebied en niet voor de zee. Daarnaast zou dan geen verplich-
ting gelden om een dergelijke PKB op te stellen, terwijl dat wel wenselijk zou zijn. 
Daarnaast blijft  bij deze optie de – volgens de Commissie niet ideale – situatie gehand-

142 Commissie voor Advies inzake Waterstaatswetgeving, Waarborgen voor een samenhangend beleid 
voor de Noordzee (VW-03-597), 2003 (te vinden op <www.cawsw.nl>. Zie ook E. Hey & A.M. 
Laninga, “Waarborgen voor een samenhangend beleid voor de Noordzee”, BR 2003, 663 e.v.
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haafd dat de Wbr-vergunning het leidende instrument is om sturing te geven aan het 
ruimtegebruik op zee.

Al met al komt de Commissie tot het advies om te kiezen voor een Wet beheer 
Noordzee. Nadrukkelijk wordt niet gekozen voor een enkel voor de EEZ opgestelde 
wet. Die wet kan bij uitstek toegesneden zijn op het te reguleren gebied. Bovendien 
geldt dat het historisch gegroeide juridische onderscheid tussen de territoriale wate-
ren en de EEZ praktisch gezien van weinig waarde is. Er bestaat immers qua aard en 
karakteristieken van de zee geen verschil tussen beide. De wet zou de rijksoverheid 
moeten verplichten om een totaalvisie te ontwikkelen op de Noordzee. Bovendien 
zou het in de Wet beheer Noordzee opgenomen vergunningstelsel vergelijkbaar moe-
ten zijn met het huidige stelsel in de Wbr, maar meer inzicht moeten verschaff en in 
de belangenafweging en (nog) meer integraal van opzet moeten zijn. Daarbij dient 
gedacht te worden aan de belangen van natuurbescherming en milieubescherming 
die als directe weigeringsgronden worden gesteld.

In zijn bijdrage aan Milieu en Recht in 2004143 stelt Woldendorp – op grond van een 
voorstel van Arentz144 – dat strikt genomen aan zes mogelijke oplossingsrichtingen 
gedacht kan worden. In de bijdrage worden de volgende benaderingen onderschei-
den: 1) een integrale Noordzeewet; 2) gewone wetten uitdrukkelijk in de EEZ van 
toepassing verklaren; 3) een gewone wet gewoon in de EEZ toepassen; 4) regels in de 
EEZ toepassen over de band van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur; 5) 
een gewone wet van toepassing verklaren in de EEZ en die een (voor landbegrippen) 
ongewone, zeer ruime reikwijdte geven; 6) gewone wetten voor wat betreft  de EEZ 
nadrukkelijk buiten toepassing verklaren. Vanuit het gezichtspunt van de wetgever, 
die tegenwoordig graag de burger centraal zet en uitgaat van integrale vergunning-
verlening, heeft  Woldendorp een voorkeur uitgesproken voor een Wet bescherming 
Noordzee (benadering 1). Dat voorstel doet naar ons oordeel overigens denken aan 
het door de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving geopperde Wet 
beheer Noordzee. Woldendorp merkt echter op dat het kabinet expliciet heeft  aan-
gegeven, vanuit de wens om regelgeving te beperken, geen behoeft e te hebben aan een 
Wet beheer Noordzee.145

Gezien het spervuur aan voorstellen voor andere oplossingsrichtingen dan door de 
regering in het stappenplan naar voren zijn gebracht, lijkt het toevoegen van nog weer 
een advies aan de regering of de wetgever, tevergeefs. Wij wagen ons er toch aan.

143 H.E. Woldendorp, “Regeren per decreet; natuurbescherming, milieubeheer en ruimtelijke orde-
ning in de Nederlandse EEZ”, M en R 2004, 272. Zie overigens ook (uit 2004) H. Dotinga e.a., 
Ruimtelijke inrichting en handhaving op de Noordzee (Geschrift en van de Vereniging voor Milieu-
recht 2004-4), Den Haag, BJu, 2004.

144 De benaderingen moeten blijkens het artikel van Woldendorp worden toegeschreven aan B. 
Arentz.

145 Zie Kamerstukken II 2003/04, 26 563, nr. 4.
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In het bovenstaande is gebleken dat met het toepasselijke wettelijke kader weliswaar 
kan worden gewerkt, maar dat er allerminst sprake is van een eenduidig concept. 
Daarover nadenkend, merken wij het volgende op. Ten eerste is duidelijk geworden 
dat het bijzondere karakter van de EEZ wettelijke verschillen onvermijdelijk maakt. 
Er is een aantal kenmerken dat aan de EEZ een bijzonder karakter geeft  als het gaat 
om eventueel toepasselijke nationale rechtsregels. Zonder een uitputtende opsom-
ming te geven, kunnen de volgende kenmerken worden genoemd:
a) de invloed van specifi eke supranationale verdragen;
b) het ontbreken van een gelaagde bestuursstructuur;
c) de beperkingen van de nationale rechtsmacht (internationale scheepvaart, tran-

sitkabels en visserij);
d) specifi eke geografi sche en geologische kenmerken, waardoor specifi eke eisen aan 

activiteiten moeten worden gesteld;
e) een schaalgrootte die verschilt van die van de bestemmingen op het land;
f) een minder grote diff erentiatie in bestemmingen dan op het land.

Deze kenmerken werken enerzijds complicerend, anderzijds bieden ze kansen voor 
consistentie en samenhang, die op het land ontbreken. Zo brengen de onder a), b) en 
c) genoemde kenmerken met zich mee dat de op het land geldende wetten niet of niet 
ongewijzigd van toepassing kunnen zijn. De kenmerken genoemd onder e) en f) hou-
den wellicht de mogelijkheid in dat minder complexe regels nodig zijn dan op het 
land. De onder e) genoemde omstandigheid kan zowel complicerend werken als de 
mogelijkheid inhouden voor minder gediff erentieerde regels.

Het is de vraag of recht kan worden gedaan aan de verschillen tussen de situatie 
op land en die in de EEZ. Gelet op het bovenstaande, is het ons inziens niet goed 
denkbaar dat wettelijke regels die op het land de activiteiten normeren die in dit pre-
advies centraal staan, voor het merendeel ongewijzigd zouden kunnen worden over-
genomen. De vraag die daarom moet worden beantwoord, is hoe in toepasselijke 
regelgeving aan de noodzakelijke verschillen het beste recht gedaan kan worden. 
Daarvoor bestaan in theorie verschillende mogelijkheden, die in de voorgaande 
paragraaf beschreven zijn. Wij onderscheiden hier de volgende mogelijkheden:
1) Op het land toepasselijke wetten op een andere, voor de EEZ geschikte, wijze 

toepassen.
2) Specifi eke wetten toepassen, die op eigen wijze al dan niet op het land ook voor-

komende problemen regelen.
3) Een Kaderwet, waarin niet alleen (zeer beperkt) regels worden gegeven die speci-

fi ek zien op de EEZ, maar waarin ook regels van (overeenkomstige) toepassing 
worden verklaard die, bij beredeneerde geschiktheid daarvoor, zijn opgenomen in 
wetten die vooralsnog gelden voor de specifi eke situatie op land.
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Welke mogelijkheid moet naar ons oordeel de voorkeur hebben? De eerste mogelijk-
heid is uit het oogpunt van rechtszekerheid en transparantie niet erg aantrekkelijk. 
Met name niet als begrippen en standaardnormeringen voor de EEZ anders zouden 
moeten gelden in de EEZ dan op het land. Op dit moment gaat het vooral om een 
aangepast gebruik van een gegeven discretionaire bevoegdheid in de Wbr. Hoewel op 
die aanpassing wel iets is aan te merken, achten wij dat probleem minder bezwaarlijk. 
De tweede mogelijkheid geeft  op zichzelf aan de wetgever de gelegenheid om, niet 
belemmerd door bestaande regelgeving, specifi ek op de EEZ toegesneden regels te 
maken. Een nadeel is dat de kans groot is dat er een versnipperd wettelijk stelsel ont-
staat. Althans, aan deze mogelijkheid ontbreekt een incentive om zo veel mogelijk 
met de onderlinge samenhang rekening te houden en de verschillen niet groter te 
maken dan strikt noodzakelijk is. De derde mogelijkheid is vooral daarom aantrek-
kelijker. Ook zijn de bezwaren die aan de eerste mogelijkheid kleven, afwezig. Een 
Kaderwet zou op gepaste wijze rekening kunnen houden met de samenhang van het 
gebied waarop het van toepassing is. Waar nodig, geeft  een Kaderwet specifi eke regels 
en voor zover mogelijk worden bestaande regels van toepassing verklaard.

Een Kaderwet biedt bovendien de beste mogelijkheid om zowel aansluiting te vin-
den bij het positieve aspect van een integraal afwegingskader voor nieuwe activiteiten 
in de EEZ, terwijl tegelijkertijd waarborgen kunnen worden gecreëerd voor de nade-
len van een dergelijk integraal afwegingskader met een ruime mate van beleidsvrij-
heid. Het vergunningstelsel van de Wbr is op dit moment (en dat geldt in de toekomst 
voor het stelsel van de Waterwet) een centraal instrument waarin vele in de EEZ spe-
lende belangen kunnen worden afgewogen. Voor een deel voldoet de toepassing van 
de Wbr-vergunning in de EEZ daarmee aan het ideaalbeeld dat bij de regering bestaat 
van een geïntegreerde omgevingsvergunning. Het zou onwenselijk zijn dat deze situ-
atie door het creëren van nieuwe wettelijke regelingen verloren zou gaan. Toch heb-
ben wij in het voorgaande zorgen geuit over de mate waarin een dergelijk wettelijk 
stelsel rechtszekerheid kan bieden voor de aanvrager van een vergunning. Wij menen 
dat in een Kaderwet tevens recht zou kunnen worden gedaan aan deze nadelen door 
het toetsingskader nader te expliciteren. Daarnaast blijft  het aanbeveling verdienen 
om het beleid te concretiseren. Al met al gaat onze voorkeur daarom uit naar een 
Kaderwet.

Met de keuze voor een Kaderwet resteert echter nog altijd een belangrijke vraag, 
die betreft  de reikwijdte die de Kaderwet zou moeten hebben. Voor zover voor ons 
van belang zijn drie gebieden in de Nederlandse Noordzee te onderscheiden: het 
bestuurlijk ingedeelde kustgebied, de 12 mijlszone en de EEZ. Gelet op het bijzondere 
karakter van de problematiek in de 12 mijlszone en de EEZ, ligt het voor de hand om 
bij het nadenken over een wettelijk stelsel in ieder geval het eerstgenoemde gebied 
buiten beschouwing te laten. Blijft  over de vraag of een Kaderwet alleen voor de EEZ 
dan wel voor zowel de 12 mijlszone als de EEZ zou moeten gelden. Het lijkt aantrek-
kelijk om het gebied van de Noordzee buiten de 1 kilometerzone, gelet op de geogra-



K.J. de Graaf en D.A. Lubach

82 Intersentia

fi sche samenhang, als één geheel te beschouwen. Voor de regulering van nieuwe acti-
viteiten lijkt het ons gewenst de EEZ in samenhang te zien met de 12 mijlszone. Wij 
spreken daarom de voorkeur uit voor een Kaderwet die relevant is voor dat gebied 
van de Nederlandse Noordzee dat niet bestuurlijk is ingedeeld.
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