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Voorwoord d 

Inn het begin van de negentiger jaren was ik nauw betrokken bij besprekingen met het 
bedrijfslevenn over de uitvoering van de Notitie preventie en hergebruik van afvalstoffen. Na 
verloopp van tijd bestond er een grote mate van consensus over het door het bedrijfsleven zelf 
opzettenn van een gezamenlijke verwijderingstructuur voor hun producten in de afvalfase. In 
vrijwell  alle gevallen leverde de financiering daarvan vanwege het risico van free riders een 
probleemm op. Bij het zoeken naar een oplossing voor dit probleem stuitte ik voor het eerst op 
dee mogelijkheden en onmogelijkheden van de algemeenverbindendverklaring (a.v.v.). Deze 
zoektochtt heeft uiteindelijk geresulteerd in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet 
milieubeheerr met betrekking tot verwijderingsbijdragen. Tijdens de parlementaire 
behandelingg van het wetsvoorstel was de toenmalige Minister van Volkshuisvesting 
Ruimtelijkee Ordening en Milieubeheer, Hans Alders, al buitengewoon enthousiast om het 
nieuwee instrument van de a.v.v. ook op andere terreinen, zoals bij convenanten, toe te passen. 
Tott een verruiming van deze mogelijkheid is het overigens tot op heden niet gekomen. 

Dee mogelijkheden tot het stimuleren van zelfregulering en de mogelijke plaats van het 
instrumentt van de a.v.v. daarbij is mij echter blijven boeien. Medio 1998 moedigden prof. 
mr.. N.SJ. Koeman en prof. mr. R. Uylenburg van het Centrum voor Milieurecht van de 
Universiteitt van Amsterdam mij aan een proefschrift over dit onderwerp te schrijven. Het 
schrijvenn van een proefschrift over een onderwerp waarbij men nauw betrokken is geweest, 
heeftt voor- en nadelen. Het voordeel van participerende observatie is datje beter dan wiee ook 
opp de hoogte bent van de diverse gemaakte keuzes. Belangrijk nadeel is natuurlijk de mate 
vann objectiviteit en distantie die noodzakelijk is voor een bezonken oordeel. De benadruk bij 
voorbaatt dat het geschrevene geheel voor mijn verantwoordelijkheid komt en in genen dele is 
beïnvloedd door of het standpunt vertegenwoordigt van mijn werkgever, het ministerie van 
VROM. . 

Aann het begin van dit proefschrift wil ik in de eerste plaats Niels Koeman en Rosa Uylenburg 
hartelijkk danken voor hun begeleiding. De gedachtewisseling tijdens onze periodieke 
gesprekkenn heeft zeer stimulerend gewerkt op de totstandkoming van dit boek. De 'warmte' 
vann het Centrum voor Milieurecht, de spontaniteit en betrokkenheid van de diverse 
medewerkerss van het centrum hebben eveneens geholpen. De koester mij met de gedachte dat 
mijnn 'werkervaring*  bij VROM ook hen geïnspireerd heeft. Met name wil ik Corné van der 
Wil tt bedanken, met wie ik jarenlang een kamer heb gedeeld. Met genoegen denk ik terug aan 
o.a.. de discussies over het bodemsaneringsbeleid en het saneringsbevel in het bijzonder. 

Dee heer Olbers van de vakgroep Sociaal Recht en de heren Schellart en Siebesma van het 
ministeriee van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil ik bedanken voor hun opmerkingen en 
informatiee naar aanleiding van het hoofdstuk over de collectieve arbeidsovereenkomsten. 
Verderr wil ik de medewerkers van de bibliotheek van het ministerie van VROM, van de 
Algemenee Juridische Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam en van de Juridische 
Bibliotheekk van de Universiteit van Leiden bedanken voor hun medewerking bij het voederen 
vann dit "rupsje nooit genoeg". 

Hett proefschrift zou op een veel later tijdstip zijn afgerond, wanneer mijn werkgever mij 
daartoee niet via studieverlof de gelegenheid zou hebben gegeven. Verder dank ik mijn vele 
collega'ss bij VROM en vrienden. Hun suggesties, kritische vragen en aanmoedigingen 
hebbenn geholpen het boek af te ronden. De dank Cynthia Dresden voor haar hulp bij de 
Engelsee vertaling van de samenvatting en Henny Janss voor de eindredactie van het boek. 



Bijj  het werken beving mij soms het gevoel van de Loesje-kalender van 27 december 1998: 'Ik 
hebb geen flauw idee wat ik aan het doen ben, maar het bevalt me.' Het proefschrift zou niet 
zijnzijn afgerond, wanneer mijn naaste familie niet zou hebben meegewerkt. Het gebrek aan 
vakantiee zal de komende tijd worden gecompenseerd! 
Dee Universiteit van Amsterdam dank ik tenslotte voor het mij gedurende vier jaar toekennen 
vann de mr. I. Henri Hijmans promotiebeurs. 

Ikk draag het proefschrift op aan mijn vader Sem Dresden, die helaas de afronding van het 
proefschriftt niet heeft kunnen meemaken. 


