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STELLINGEN N 

behorendd bij het proefschrift 
Algemeenverbindendverklaringg van overeenkomsten 

inn het milieubeleid 
vann M.J. Dresden 

1.. Maatschappelijke problemen kunnen niet door één type beleidsinstrument 
wordenn opgelost. Het is niet een keuze tussen zelfregulering of 
overheidsregulering,, maar zelfregulering én overheidsregulering (zie p. 16). 

2.. Zelfregulering wordt veelal met de mond beleden, maar metterdaad bestreden. 

3.. Het moet mogelijk worden om tegen een besluit tot a.v.v. beroep bij de 
bestuursrechterr in te stellen (zie p. 214 -217). 

4.. De a.v.v. kan een aantal problemen bij de uitvoering en handhaving van 
convenantenn oplossen (zie p. 305 -309). 

5.. De implementatie van EG-richtlijnen kan worden bespoedigd door gebruik te 
makenn van de a.v.v. van overeenkomsten (zie p. 269 - 275). 

6.. Mest is een afvalstof. 

7.. Wetsvoorstellen dienen vóór de plenaire behandeling in de Tweede Kamer als 
regell  in een wetgevingsoverleg behandeld te worden. Amendementen dienen 
uiterlijkk twee weken vóór dit overleg te zijn ingediend. 

8.. 'Over een gelukkig huwelijk is nog nooit een goede roman geschreven.' (bron: 
S.Dresdenn 1914-2002). 

9.. 'Je moet blijven fietsen, dan ga je niet dood!' (bron: F.L. Hensel 1888 - 1981). 




