
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Openbaarmaking van milieu-informatie: evaluatie van de uitvoering van
verplichtingen uit het Aarhus-verdrag en van richtlijn 2003/4/EG

Vogelezang-Stoute, E.M.; van der Grijp, N.M.; van der Fliers, A.; Priems, N.A.M.

Publication date
2009
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Vogelezang-Stoute, E. M., van der Grijp, N. M., van der Fliers, A., & Priems, N. A. M. (2009).
Openbaarmaking van milieu-informatie: evaluatie van de uitvoering van verplichtingen uit het
Aarhus-verdrag en van richtlijn 2003/4/EG. (STEM publicatie; No. 2008/4). STEM.
http://www.evaluatiemilieuwetgeving.nl/Download/Downloads_GetFileM.aspx?id=65193

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/openbaarmaking-van-milieuinformatie-evaluatie-van-de-uitvoering-van-verplichtingen-uit-het-aarhusverdrag-en-van-richtlijn-20034eg(ea808ef3-be4e-4a3e-86dd-102248eefa12).html
http://www.evaluatiemilieuwetgeving.nl/Download/Downloads_GetFileM.aspx?id=65193


 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENBAARMAKING VAN MILIEU-
INFORMATIE 

 

EVALUATIE VAN DE UITVOERING VAN 
VERPLICHTINGEN UIT HET AARHUS-VERDRAG 
EN VAN RICHTLIJN 2003/4/EG 

 

 

 

STRUCTURELE EVALUATIE MILIEUWETGEVING (STEM) 

 

 

 
 
 
Auteurs: 
Mw. dr. E.M. Vogelezang-Stoute 
Mw. dr. N.M. van der Grijp 
Dhr. drs. A. van der Flier 
Mw. mr. N.A.M. Priems 
 
 
 
STEM publicatie 2008/4 
 
STEM is het samenwerkingsverband tussen het Centrum voor Milieurecht (CvM, Universiteit 
van Amsterdam), Maastrichts Europees instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk 
Onderzoek (METRO, Universiteit Maastricht), het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM, 
Vrije Universiteit Amsterdam) en ARCADIS.  
 
Mei 2009 
110643/CE9/029/000360 

 



 OPENBAARMAKING VAN MILIEU-INFORMATIE 

EVALUATIE VAN DE UITVOERING VAN VERPLICHTINGEN UIT HET AARHUS-VERDRAG EN VAN RICHTLIJN 2003/4/EG 

 

STEM 2008  2 



 OPENBAARMAKING VAN MILIEU-INFORMATIE 

EVALUATIE VAN DE UITVOERING VAN VERPLICHTINGEN UIT HET AARHUS-VERDRAG EN VAN RICHTLIJN 2003/4/EG 

 

STEM 2008  3 

STEM 
 
STEM staat voor "Structurele Evaluatie Milieuwetgeving". 
Het programma, en alle binnen dit programma uitgevoerde evaluatieonderzoeken, worden 
uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer. Het onderzoeksprogramma loopt van september 2004 tot en met december 2010, 
en is een concreet vervolg op de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer (ECWM) die de 
evaluatie van milieuwetgeving tot 1 januari 2004 op zich heeft genomen. 
 
In het onderzoeksprogramma worden zowel ex ante als ex post evaluatie van milieuwetgeving 
verricht. De resultaten van de onderzoeken dragen bij aan kennis inzake regulering op het 
milieubeleidsterrein, dat wil zeggen inzake de mogelijkheden om via wetgeving het milieu in 
brede zin te beschermen. De resultaten van de onderzoeken zullen tevens gericht zijn op de 
verbetering van de kwaliteit van regelgeving in brede zin, waaronder in ieder geval worden 
begrepen vraagstukken van subsidiariteit (is regelgeving (in de gegeven vorm) wenselijk), de 
effectiviteit, efficiëntie, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regelgeving, de 
vormgeving van de waarborgen voor burgers (kenbaarheid, inspraak, rechtsbescherming) en 
de rechtmatigheid. 
Per jaar wordt, mede aan de hand van dit meerjarig onderzoeksprogramma, een 
jaarprogramma opgesteld waarin de concreet uit te voeren evaluatiestudies worden benoemd. 
 
Eerder is in het kader van STEM verschenen: 
 2005/1: Implementatie van de richtlijn milieuaansprakelijkheid; een verkenning naar de 

bevoegde instantie(s) in Nederland 
 2005/2: Onzekere milieurisico’s: een onderzoek naar de wijze van omgaan met onzekere 

milieurisico’s door de wetgever, bestuur en de rechter; Deel 1: Inleidend rapport 
 2005/3: Decentraliseren of dereguleren? Milieuregulering door decentrale overheden bij 

deregulering van VROM-wetgeving 
 2005/4: Het milieujaarverslag, zes jaar later 
 2005/5: Onzekere milieurisico’s: een onderzoek naar de wijze van omgaan met onzekere 

milieurisico’s door de wetgever, bestuur en de rechter; Deel 2: Praktijkonderzoek 
 2005/6: Modernisering van VROM-pseudowetgeving 
 2005/7: De verdeling van broeikasgasemissierechten in de EU bezien in het licht van 

concurrentieverhoudingen 
 2006/1: Bijdrage aan de startnotitie evaluatie emissiehandel, juridisch deel 
 2006/2: Evaluatie Besluit financiële zekerheid 
 2006/3: Bodembescherming via ruimtelijke ordening, milieu- en waterspoor 
 2006/4: Evaluatie Kernenergiewet 
 2006/5: Onzekere milieurisico’s: een onderzoek naar de wijze van omgaan met onzekere 

milieurisico’s door de wetgever, bestuur en de rechter; Deel 3: buitenlandse inspiratie voor 
besluitvorming in Nederland 

 2007/1: Het beoordelingskader van de IPPC Richtlijn; implementatie, interpretatie en 
toepassing 

 2007/2: Evaluatie Wet handhavingsstructuur en Besluit kwaliteitseisen handhaving 
milieubeheer 

 2007/3: Nut en noodzaak van kwaliteitseisen voor handhaving in het rode spoor 
 2007/4: Europese grenzen aan de regulering van milieugevolgen van bedrijven door 

algemene regels 
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 2007/5: De burger als consument van het milieu; een vergelijking naar alternatieve 
mogelijkheden ter versterking van de handhaving van het milieurecht 

 2008/1: Evaluatie ‘De verwerking verantwoord’ 
 2008/2: De rol van confomiteitsbeoordelingen bij de handhaving van het milieurecht 
 2008/3: Ambtshalve wijziging van de milieuvergunning; het richtlijn voorstel industriële 

emissies en de actualisatie van milieuvergunning 
 

Verdere informatie is te vinden op www.evaluatiemilieuwetgeving.nl. Daar zijn ook de 
uitgebrachte evaluatiestudies te downloaden. 
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ABRvS Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 
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Awb Algemene wet bestuursrecht 
BJZ Directie bestuurlijke en juridische zaken ministerie VROM 
DGM Directoraat Generaal Milieubeheer 
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E-PRTR Europees PRTR 
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Samenvatting 

Dit onderzoek evalueert de implementatie in de Nederlandse regelgeving en de 
uitvoering door de Nederlandse bevoegde instanties van de ‘Aarhus-
verplichtingen’ inzake het openbaar maken van milieu-informatie. Deze 
verplichtingen vloeien voort uit het Verdrag van Aarhus en uit richtlijn 2003/4/EG 
inzake de toegang tot milieu-informatie. 
 
Het onderzoek omvat een juridisch en een empirisch deel. In het juridische deel 
zijn de relevante wet- en regelgeving, jurisprudentie, parlementaire geschiedenis 
en beleidsdocumenten geanalyseerd. Het empirische deel is gebaseerd op een 
elektronische enquête bij overheden (zes ministeries, alle provincies en 
waterschappen en een grote steekproef van gemeenten) en twaalf telefonische 
interviews met gebruikers van milieu-informatie en anderen die een goed 
overzicht hebben van de uitvoeringspraktijk.  
 
Doel van het onderzoek is de Nederlandse regelgeving en bestuurspraktijk met 
betrekking tot het openbaar maken van milieu-informatie te evalueren in het licht 
van de vereisten van het Verdrag van Aarhus en van milieu-informatierichtlijn 
2003/4. Aanleiding tot het onderzoek vormde het verslag dat lidstaten in 2009 
moeten uitbrengen aan de Europese Commissie, over de toepassing van richtlijn 
2003/4. De Commissie heeft hiertoe een Leidraad met vragen voorgelegd. Voor de 
beantwoording van deze vragen zijn in een tussenrapportage van dit onderzoek 
bouwstenen aangeleverd. In het voorliggende rapport zijn de Commissievragen 
ingepast in een bredere vraagstelling. 
 
De juridische onderzoeksvragen betreffen de wijzigingen die ter implementatie 
van de verplichtingen hebben plaatsgevonden in de regelgeving, het gehanteerde 
begrippenkader, de gronden voor het weigeren van verzoeken om informatie, de 
tarieven, de toegang tot de rechter en de verhouding tot bijzondere 
openbaarheidsregelingen. De empirische onderzoeksvragen betreffen de 
praktische maatregelen die overheden hebben getroffen, de wijze waarop 
overheden uitvoering geven aan de actieve en passieve openbaarheid, de 
aanvragen voor milieu-informatie en de knelpunten en mogelijke verbeterpunten 
voor de uitvoeringspraktijk.  
 
De hoofdconclusie van de juridische analyse is dat de implementatie van de 
richtlijnverplichtingen op veel onderdelen op juiste wijze heeft plaatsgevonden, 
maar dat wel sprake is van knelpunten. De knelpunten hebben met name 
betrekking op het begrippengebruik, op de toepassing van weigeringsgronden en 
op het onvolledig zijn van de implementatie, onder meer door het niet 
implementeren van richtlijn 2003/4 in bijzondere geheimhoudingsregelingen en 
door het ontbreken van een algemene verplichting tot het verspreiden van milieu-
informatie, ook los van specifieke bestuursbevoegdheden.   
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De hoofdconclusie van het empirische deel van het onderzoek is dat er een gestage 
vooruitgang is bij het voldoen aan Aarhus-verplichtingen, maar dat het niveau van 
de uitvoering nog niet optimaal is. Er zijn achterblijvers en de wijze van uitvoering 
door de overheden loopt uiteen. Op het gebied van de actieve openbaarheid is er 
veel activiteit, maar weinig landelijke uniformiteit. Ook op het gebied van de 
passieve openbaarheid zijn er veel verschillen, zowel procedureel als inhoudelijk. 
 
Andere onderwerpen waarop de conclusies betrekking hebben, zijn 
 de verschuiving in de balans tussen actieve en passieve openbaarheid;  
 de verschillen op het gebied van praktische maatregelen die bevoegde gezagen 

al of niet treffen in verband met de toegang tot milieu-informatie;   
 onduidelijkheden bij de toepassing van de begrippen ‘milieu-informatie’ en 

‘emissies in het milieu’; 
 de praktijk en de regelgeving op het gebied van de passieve openbaarheid (zoals 

tarievenkwesties en weigeringsgronden) en op het gebied van de actieve 
openbaarheid. Een grote diversiteit in de uitvoering en een beperkte sturing 
middels regelgeving vormen hierbij een steeds terugkerend gegeven; 

 de regelmatig tekort schietende kwaliteit van milieu-informatie. 
 
Het rapport wordt afgesloten met vijftien aanbevelingen, ter verbetering van het 
juridisch kader, zowel op Europees als op nationaal niveau, ter verbetering van de 
communicatie en ter verbetering van de kwaliteit en uniformiteit van de milieu-
informatie.  
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HOOFDSTUK 1 Inleiding 

1.1 INTRODUCTIE JURIDISCH KADER EN AANLEIDING ONDERZOEK 

Voor een goede en democratische uitvoering van de milieuwetgeving is het van 
belang dat de burgers goed worden geïnformeerd over de toestand van het milieu 
en de uitvoering van de milieuwetgeving door de overheid. Daartoe moet het 
publiek toegang hebben tot de daarvoor relevante stukken waar de overheid over 
beschikt. Ook voor de uitvoering van de rechten van de burger inzake inspraak en 
toegang tot de rechter, is openbaarheid van milieu-informatie een voorwaarde. 
 
Het Verdrag van Aarhus (hierna ook: het Verdrag), betreffende toegang tot 
informatie, inspraak in de besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieu-
aangelegenheden1 kent drie pijlers: 
1. het recht op toegang tot milieu-informatie, 
2. de inspraak in besluitvorming over milieuzaken en 
3. de toegang tot de rechter in milieuzaken. 
 

Nederland is partij bij dit verdrag. Ook de Europese gemeenschappen (EG) zijn 
partij. Ter uitvoering van het Verdrag heeft de EG wetgeving tot stand gebracht. 
De richtlijn inzake toegang tot milieu-informatie (2003/4/EG)2 geeft uitvoering aan 
de eerste pijler van het Verdrag. Deze richtlijn vervangt richtlijn 90/313/EEG3.  

 
Belangrijke verschillen tussen de richtlijnen 2003/4/EG en 90/313/EEG zijn: 
 richtlijn 2003/4/EG houdt een verruiming in van de toegang tot informatie, als 

gevolg van het ruimere begrip milieu-informatie;  
 de uitzonderingsmogelijkheden van richtlijn 2003/4/EG moeten restrictief 

worden toegepast; 
 richtlijn 2003/4EG verleent een bijzondere positie aan informatie inzake 

emissies in het milieu. 
 

                                                                  
1 Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter 

inzake milieuaangelegenheden, Aarhus, 25 juni 1998, Trb. 2001, nr. 73. 
2 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang 

van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad, PbEU 

2003 L 41/26. 
3 Richtlijn 90/313/EEG van de Raad van 7 juni 1990, inzake de vrije toegang tot milieu-informatie, PbEG 

1990 L 158. 
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Ter uitvoering van de tweede pijler is een EG-richtlijn voor inspraak tot stand 
gekomen (2003/35/EG).4 Voor de derde pijler is geen richtlijn tot stand gebracht. 
 
Met het oog op de uitvoering van een deel van het Verdrag stelt EG-verordening 
1367/20065 regels voor de toepassing van het Verdrag op de communautaire 
organen, onder meer door het recht van toegang voor het publiek te garanderen tot 
milieu-informatie die door communautaire instellingen of organen is ontvangen of 
opgesteld en waarover zij beschikken (art. 1 lid 1 sub a verordening 1367/2006). De 
verordening bevat een aanvulling op EG-verordening 1049/2001, inzake de 
toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie. Het toepassingsgebied van verordening 1049/2001 wordt met 
verordening 1367/2006 uitgebreid tot alle andere communautaire instellingen en 
organen. Titel II (Toegang tot milieu-informatie) van verordening 1367/2006 is ook 
van toepassing op de communautaire organen of instellingen die in een 
wetgevende hoedanigheid optreden (art. 2 lid 1 sub c verordening 1367/2006). Van 
belang is dat verordening 1367/2006 ten opzichte van verordening 1049/2001 een 
wijziging aanbrengt met betrekking tot informatie over uitstoot in het milieu. Als 
het gaat om commerciële belangen en onderzoeken, moet de gevraagde informatie 
openbaar worden gemaakt als deze betrekking heeft op uitstoot in het milieu. Een 
hoger openbaar belang wordt dan geacht de openbaarmaking te gebieden, aldus 
art. 6 lid 1.6 Dit artikellid bepaalt ook dat bij de overige uitzonderingen van 
verordening 1049/2001 de weigeringsgronden voor toegang tot milieu-informatie 
beperkt moeten worden uitgelegd, waarbij rekening wordt gehouden met het 
openbaar belang dat bij openbaarmaking is gediend en met de vraag of de 
gevraagde informatie betrekking heeft op uitstoot in het milieu. Bij deze overige 
uitzonderingen is dus ruimte voor een afweging van belangen. 
 
In Nederland is in 2004 een wet tot stand gebracht tot wijziging van onder meer de 
Wet milieubeheer (Wm) en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), ter 
uitvoering van de verplichtingen van het Verdrag van Aarhus.7 Na 
inwerkingtreding hiervan bleken, met het oog op de implementatie van de 
richtlijnen 2003/4 en 2003/35 nog diverse aanvullingen en wijzigingen nodig te 
zijn, zodat een tweede wetswijziging volgde ter implementatie van de betreffende 
EG-richtlijnen.8 
 

                                                                  
4 Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003, tot voorziening in 

inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu 

en, met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijn 

85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad, PbEU L 156/17. 
5 Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 

betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot 

informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de 

communautaire instellingen en organen, PbEU 2006 L 264/13. 
6 Met uitzondering van onderzoek, met name naar mogelijke inbreuken op het Gemeenschapsrecht, 

aldus art. 6 lid 1. 
7 Stb. 2004, 519 (Wet uitvoering Verdrag van Aarhus). 
8 Stb. 2005, 341 (Implementatiewet EG-richtlijnen eerste en tweede pijler Verdrag van Aarhus). 
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Dit onderzoek richt zich op de implementatie in Nederland en de uitvoering door 
de Nederlandse bevoegde instanties van de ‘Aarhus-verplichtingen’ inzake de 
informatie die aan het publiek gegeven moet worden over milieuzaken. De 
verplichtingen uit richtlijn 2003/4 worden bezien in het licht van het Verdrag. Art. 
9 lid 1 van richtlijn 2003/4 verplicht de lidstaten in 2009 verslag uit te brengen over 
de toepassing van deze richtlijn.9 Hiertoe heeft de Europese Commissie een 
Leidraad met vragen opgesteld in overleg met een deskundigenwerkgroep die 
belast is met de uitvoering van het Verdrag.10 Het onderhavige evaluatieonderzoek 
heeft als doel bouwstenen voor dit verslag aan de Commissie aan te dragen.11 
Daarnaast heeft het onderzoek tot doel in een breder kader de implementatie en 
uitvoering van de betreffende verplichtingen te evalueren. 
 

1.2 HOOFDLIJNEN INTERNATIONAAL- EN EUROPEESRECHTELIJK KADER 

1.2.1 HET VERDRAG VAN AARHUS 

Het Verdrag van Aarhus bevat een regeling voor de toegang tot milieu-informatie. 
Het begrip milieu-informatie is in art. 2 van het Verdrag ruim geformuleerd. Het 
betreft zowel de toestand van het milieu in ruime zin, als alle factoren, activiteiten 
maatregelen, wetgeving, beleid, afspraken, plannen en programma’s die het milieu 
(kunnen) aantasten en de economische analyses die achtergrond vormen van de 
milieubesluitvorming. Het recht op toegang tot milieu-informatie op verzoek is 
neergelegd in art. 4 van het Verdrag. Partijen moeten waarborgen dat 
overheidsinstanties op een verzoek om milieu-informatie, deze informatie ter 
beschikking stellen van het publiek, zonder dat de aanvrager daarbij een belang 
hoeft te stellen. Art. 5 van het Verdrag regelt het verzamelen en verspreiden van 
milieu-informatie. Partijen moeten, aldus kort gezegd art. 5 lid 1, waarborgen dat: 
 overheidsinstanties milieu-informatie bezitten en actualiseren die van belang is 

voor hun functies; 
 verplichte mechanismen worden ingesteld voor een adequate informatiestroom 

naar de overheidsinstanties over voorgestelde en bestaande activiteiten die het 
milieu aanmerkelijk kunnen beïnvloeden; 

 bij onmiddellijke bedreiging van de menselijke gezondheid of het milieu alle 
informatie wordt verstrekt die het publiek in staat kan stellen om maatregelen te 
nemen ter voorkoming en beperking van schade. 

 
De beschikbaarstelling van deze informatie moet transparant zijn en de informatie 
moet op een doeltreffende wijze toegankelijk zijn, aldus art. 5 lid 2 van het 
Verdrag. 

                                                                  
9 De richtlijn noemt in art. 9 lid 1 twee data: uiterlijk 14 februari 2009 voor het verslag uitbrengen en 

uiterlijk 14 augustus 2009 voor het doen toekomen van het verslag aan de Commissie. 
10Leidraad voor de verslagleggen over de met de toepassing van richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang 

van het publiek tot milieu-informatie opgedane ervaringen. Bijlage bij zendbrief van 19 juni 2007 

(ENV.A.1/DF/slD(2007)10304). De Leidraad is opgenomen in bijlage 1.  
11 Lopende het onderzoek is, op 11 februari  2009, door de onderzoekers een tussenrapportage 

uitgebracht aan de begeleidingscommissie van het onderzoek. In deze tussenrapportage worden de 

Commissievragen behandeld vanuit een juridisch en een empirisch perspectief. 
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1.2.2 RICHTLIJN 2003/4/EG 

Op 28 januari 2003 is richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang tot milieu-informatie 
vastgesteld (hierna: de richtlijn). Deze richtlijn bevat zowel verplichtingen tot het 
op verzoek ter beschikking stellen (‘passief openbaar maken’) van milieu-
informatie als tot het verspreiden (‘actief openbaar maken’) van deze informatie.  
 
De verplichting tot het passief openbaar maken van informatie is neergelegd in art. 
3 lid 1 van de richtlijn:  

 
De lidstaten zorgen ervoor dat de overheidsinstanties, overeenkomstig het bepaalde 
in deze richtlijn, ertoe gehouden zijn de milieu-informatie waarover zij beschikken, 
of die door hen wordt beheerd, aan elke aanvrager op verzoek beschikbaar te stellen, 
zonder dat deze daarvoor een belang hoeft aan te tonen. 

 
De verplichting tot het actief openbaar maken van milieu-informatie is neergelegd 
in art. 7 lid 1 van de richtlijn: 
 

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te waarborgen dat de 
overheidsinstanties de milieu-informatie die relevant is voor hun taak en waarover 
zij beschikken of die door hen wordt beheerd, ordenen met het oog op een actieve en 
systematische verspreiding onder het publiek, met name door middel van 
computertelecommunicatie en/of elektronische technologie wanneer deze 
voorhanden is. 

 
De definitie van het begrip milieu-informatie in de richtlijn is op hoofdlijnen gelijk 
aan die van het Verdrag. De richtlijnomschrijving wijkt in zoverre af dat 
uitdrukkelijk is aangegeven dat beleidsmaatregelen, zoals plannen, programma’s 
en activiteiten die gericht zijn op de bescherming van het milieu en verslagen 
inzake de toepassing van milieuwetgeving, eveneens onder dit begrip vallen (zie 
verder par. 3.2) 

1.2.3 PRTR- PROTOCOL EN PRTR-VERORDENING 

Ter uitwerking van art. 5 lid 9 van het Verdrag is op 21 mei 2003 tijdens de vijfde 
ministeriële conferentie ‘Environment for Europe’ in Kiev het PRTR-protocol12 
(hierna: het Protocol) ondertekend door de Europese Gemeenschap en individuele 
EU-lidstaten, waaronder Nederland. PRTR staat voor Pollutant Release and 
Transfer Register. Art. 5 lid 9 van het Verdrag bevat de verplichting om geleidelijk 
de stappen te nemen voor een coherent, landelijk systeem voor inventarisatie of 
registratie van verontreinigingsgegevens in een gestructureerd, geautomatiseerd 
en voor het publiek toegankelijk bestand op basis van gestandaardiseerde 
rapportages. Doel van het Protocol is het opzetten van registers per land met 
daarin informatie over uitstoot en transport van verontreinigende stoffen vanuit 
individuele bronnen (bedrijven), maar ook van de achtergrondniveaus, de 
zogenaamde diffuse bronnen en van transport-bewegingen van verontreinigingen, 
in het bijzonder afval. De geïntegreerde landelijke registers hebben tot doel de 

                                                                  
12 Trb. 2003, 153; vertaling: Trb. 2007, 95. 
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inspraak van het publiek bij de besluitvorming op milieugebied te 
vergemakkelijken en bij te dragen aan het voorkomen en terugdringen van 
milieuverontreiniging (art. 1 Protocol). Het Protocol bevat rapportagevereisten 
voor eigenaren of exploitanten van faciliteiten die aan de genoemde voorwaarden 
voldoen (art. 7). De rapportages dienen ingevolge art. 8 van het Protocol jaarlijks 
plaats te vinden. 
 
De implementatie van het Protocol door de EU-lidstaten vindt plaats door middel 
van een Europese verordening.13 Deze PRTR-verordening stelt voor bedrijven en 
overheden regels die nodig zijn om een Europees registratiesysteem (E-PRTR) 
goed te laten functioneren. Met behulp van deze EG-verordening kan – zo is de 
gedachte – op een meer kosteneffectieve wijze worden gewerkt, dan wanneer elke 
lidstaat een eigen systeem zou opzetten. Het in de Verordening neergelegde E-
PRTR bevat slechts een kleine uitbreiding van de verplichtingen ten opzichte van 
de Protocol-verplichtingen. 
 

1.3 VRAAGSTELLING VAN HET ONDERZOEK 

Dit onderzoek omvat een juridische analyse van de implementatie van de 
verplichtingen tot het openbaar maken van milieu-informatie en een empirisch 
onderzoek naar de uitvoering van die verplichtingen in de praktijk. Het onderzoek 
betreft de eerste pijler van het Verdrag van Aarhus, het recht op toegang tot 
milieu-informatie, en de bepalingen daarover in richtlijn 2003/4. Het onderzoek 
heeft geen betrekking op de tweede en derde pijler van het Verdrag, namelijk de 
‘inspraak’ en de ‘toegang tot de rechter’ in milieuzaken. Maatregelen die tot nu toe 
zijn genomen in het kader van het PRTR-register worden meegenomen in het 
onderzoek omdat deze deel uitmaken van de actieve openbaarmaking van milieu-
informatie welke het Verdrag en de richtlijn vereisen. De vraagstelling van het 
onderzoek is uitgebreider dan de vragen die de Europese Commissie stelt in haar 
Leidraad voor de rapportage over ervaringen van lidstaten met de toepassing van 
richtlijn 2003/4. In de uitwerking van de vraagstelling hieronder zijn de 
Commissievragen geïntegreerd. De onderzoeksvragen luiden als volgt. 

Juridische analyse 

Implementatie algemeen 
1. Welke wijzigingen in regelgeving hebben met betrekking tot het openbaar 

maken van milieu-informatie plaatsgevonden ter uitvoering van de 
verplichtingen van het Verdrag van Aarhus en ter implementatie van richtlijn 
2003/4/EG? Welke wijzigingen hebben met betrekking tot het openbaar 
maken van milieu-informatie plaatsgevonden in de regelgeving na de 
implementatie van deze verplichtingen? 

2. Worden de verplichtingen van het Verdrag van Aarhus en van richtlijn 
2003/4/ EG inzake het openbaar maken van milieu-informatie in Nederland, 
met de huidige regelgeving op een juiste en volledige wijze geïmplementeerd? 

                                                                  
13 Verordening (EG) nr. 166/2005, PbEU 2006, L 33/1. 
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Passieve openbaarheid: 
3. Op welke wijze wordt het begrip ‘milieu-informatie’ omschreven en 

geïnterpreteerd?  
4. Op welke wijze wordt het begrip bestuursorgaan omschreven en 

geïnterpreteerd? 
5. Hoe zijn de uitzonderingen op de openbaarheid bij het verstrekken van 

informatie geregeld? 
6. Op welke wijze zijn de bepalingen inzake tarieven geïmplementeerd? 
7. Hoe is in verband met de besluiten over verzoeken om informatie de toegang 

tot de rechter geregeld? 
8. Hoe werkt de openbaarheidsregelgeving op het gebied van milieu-informatie 

door in enkele bijzondere vertrouwelijkheidsregelingen? 

Actieve openbaarheid: 
9. Welke regelingen zijn getroffen met het oog op actieve en systematische 

verspreiding onder het publiek van milieu-informatie?  
10. Is er een verplichting voor het openbaar maken van informatie inzake de 

toestand van het milieu?  

Empirisch onderzoek 
1. Welke praktische maatregelen hebben overheden in Nederland getroffen ter 

bevordering van de toegang tot milieu-informatie?  
2. Op welke wijze geven overheden uitvoering aan de voorschriften inzake actieve 

openbaarheid? 
3. Op welke wijze geven overheden uitvoering aan de voorschriften inzake 

passieve openbaarheid? 
4. In hoeverre worden aanvragen voor milieu-informatie gedaan, door wie en over 

welke onderwerpen? 
5. Welke knelpunten doen zich voor in de uitvoeringspraktijk? 
6. Welke opties zijn er ter verbetering van de uitvoeringspraktijk? 
  

1.4 METHODE VAN ONDERZOEK 

Het juridische gedeelte van dit onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van wet- 
en regelgevingteksten, parlementaire geschiedenis en andere toelichtende stukken, 
jurisprudentie en beleidsdocumenten. Het empirische gedeelte heeft zich gericht 
op de ervaringen in de praktijk. Het is gesplitst in twee delen, namelijk een 
elektronische enquête onder houders van milieu-informatie en een serie 
telefonische interviews onder kritische gebruikers van milieu-informatie en zij die 
een goed overzicht hebben van de uitvoeringspraktijk van de Aarhus-
verplichtingen. 
 
De elektronische enquête is in de periode oktober-november 2008 uitgezet bij 
overheden op verschillende niveaus. Daarbij is gebruik gemaakt van SSI Web 
survey software.14 Doel van de enquête was na te gaan welke ervaringen 

                                                                  
14 SSI Web is een product van het Amerikaanse bedrijf Sawtooth Software dat zich heeft toegelegd op 

het ontwikkelen van software applicaties voor elektronische dataverzameling. Het programma bevat 
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overheden hebben opgedaan met de uitvoering van de Aarhus-verplichtingen 
inzake openbaarheid van milieu-informatie. In de vragenlijst zijn de volgende 
onderwerpen aan de orde gesteld: openbaarheid van bestuur, praktische 
maatregelen, actieve openbaarheid (op eigen initiatief) en passieve openbaarheid 
(op verzoek van derden). Voor de volledige vragenlijst wordt verwezen naar 
bijlage 2. 
 
Met de enquête zijn de ministeries benaderd die zich met milieugerelateerde 
onderwerpen bezighouden (6 van de 13)15, alle waterschappen (26 in totaal), alle 
provincies (12 in totaal) en een grote steekproef van gemeenten (120 van de 453 in 
totaal). Bij de waterschappen en gemeenten is ervoor gekozen om het verzoek om 
medewerking te richten tot een zo hoog mogelijk bestuurlijk niveau, namelijk 
respectievelijk de dijkgraaf en de wethouder met milieu in de portefeuille. Bij de  
ministeries is gebruik gemaakt van een bestand van ambtenaren die zich met Wob-
aangelegenheden bezighouden en bij de provincies van een bestand van een IPO-
werkgroep. Als uitgegaan wordt van een doorsnee respons van omstreeks 30-40% 
bij vergelijkbare enquêtes, kan worden geconcludeerd dat de respons van de 
ministeries, waterschappen en provincies ruim boven het gemiddelde ligt, de 
respons van de grote gemeenten (> 100.000 inwoners) iets boven het gemiddelde 
en de respons van de kleinere gemeenten (< 100.000 inwoners) iets daaronder. De 
respons voor de gezamenlijke overheidsniveaus ligt op 42%. 

 

Type overheid Totaal  

(in aantal) 

Benaderd  

(in aantal) 

Respons 

(in aantal) 

Respons als 

percentage  

(in %) 

Ministeries   13     6   4 67 

Waterschappen   27   26 16 62 

Provincies   12   12   9 75 

Gemeenten  453 120 40 33 

> 100.000   25   25 12 48 
< 100.000 428   95 28 30 
Totaal 491 170 69 42 

 

Vervolgens zijn in de periode november 2008-januari 2009 telefonische interviews 
gedaan met gebruikers van milieu-informatie en zij die een goed overzicht hebben 
van de uitvoeringspraktijk. In eerste instantie zijn de personen benaderd die door 
de begeleidingscommissie waren gesuggereerd. Vervolgens is gebruik gemaakt 
van de zogenaamde sneeuwbalmethode, waarbij aan de geïnterviewden om 
nieuwe suggesties voor te interviewen personen is gevraagd. Tabel 1.2 bevat een 
totaaloverzicht van de geïnterviewden en hun relatie met ‘Aarhus’. Het gaat 
voornamelijk om medewerkers van milieuorganisaties, verleners van 
rechtsbijstand en adviseurs. In de gesprekken is ingegaan op de implementatie van 
de Aarhus-verplichtingen in Nederland, de knelpunten daarbij en de opties ter 
verbetering. Het gebruikte vragenlijstje is opgenomen in bijlage 3. 

                                                                                                                                                                        

meerdere modules waarmee vragenlijsten kunnen worden uitgewerkt en verwerkt en wordt vooral 

gebruikt voor marketing doeleinden. Vergelijkbare software producten zijn SPSS, Excel en SAS. 
15 EZ, LNV, OCW, V&W, VROM en VWS. 

Tabel 1.1 benaderde 

overheden en respons 
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Nr: Naam  Functie +  

organisatie 

Relatie met  

Aarhus 

Datum  

interview 

1 Maarten Visscher Beleidsmedewerker 

bedrijven Gelderse 

Milieu federatie 

Gebruiker van milieu-

informatie over bedrijven 

13/11/2008 

2 Herman van  

Bekkem 

Campagneleider 

gentech en duurzame 

landbouw Greenpeace 

Gebruiker  van milieu-

informatie over genetisch 

gemodificeerde organismen 

13/1/2009 

3 Karin de Boom Mooi informatie 

Beheer 

Verricht Aarhus-

gerelateerde consultancies 

aan decentrale overheden 

14/11/2008 

4 Wim Groen Adviseur Opdenkamp 

Adviesgroep 

Verricht Aarhus-

gerelateerde consultancies 

aan decentrale overheden 

17/11/2008  

5 Frank Scheffer Bolwerk Advocaten Verleent rechtsbijstand 

inzake provinciale 

milieuaangelegenheden 

5/12/2008 

6 Geert Janssen Provincie Utrecht Betrokken bij provinciale 

implementatie van Aarhus  

5/12/2008 

7 Puk van  

Meegeren 

Hoofd Communicatie 

Milieucentraal 

Geeft voorlichting over 

milieu en gezondheid, 

jurylid prijsvraag Aarhus at 

Work 

5/12/2008 

8 M. van den Berg Natuur en Milieu 

Overijssel 

Teamlid symposium Aarhus 

at risk?, gebruiker van 

informatie over milieu en 

ruimtelijke ordening  

8/12/2008 

9 Ralph Hallo Oud-medewerker 

Europees Beleid 

Stichting Natuur en 

Milieu 

Betrokken geweest bij 

voorbereiding Verdrag van 

Aarhus, regelgeving ter 

implementatie en eerdere 

evaluaties 

9/12/2008 

10 Valentijn Wösten Juridisch Adviseur Verleent rechtsbijstand 

inzake agrarisch 

omgevingsrecht 

15/12/2008 

11 Marga Jocobs Voorzitter Vereniging 

Stedelijk Leefmilieu 

Spreekt in bij procedures 

milieuvergunningen en 

ruimtelijke ordening 

17/12/2008 

12 Johan 

Vollenbroek 

Mobilisation for the 

Environment 

Gebruikt milieu-informatie 

over IPPC-bedrijven en 

emissies en adviseert SNM 

7/1/2009 

 

1.5 BEGELEIDINGSCOMMISSIE  

Tijdens het onderzoek zijn de onderzoekers terzijde gestaan door een 
begeleidingscommissie, bestaande uit de volgende leden: 
 dhr. C. van den Berg (ministerie VROM, BJZ) 
 dhr. W. van Duijvenbooden (IPO) 
 dhr. E. Koning (ministerie VROM, IZ) 
 dhr. H. van der Snoek (gemeente Utrecht, Dienst StadsOntwikkeling). 

Tabel 1.2 Geïnterviewde 

personen en hun relatie met 

Aarhus 
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1.6 INDELING VAN HET ONDERZOEKSRAPPORT 

De resultaten van het juridische deel van het onderzoek zijn neergelegd in de 
hoofdstukken 2 t/m 4.  
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de wijzigingen ter implementatie en uitvoering van de 
‘Aarhus-regelgeving’16 in de nationale regelgeving.  
 
In hoofdstuk 3 wordt de regelgeving voor passieve openbaarheid  (het verstrekken 
van informatie op verzoek van de burger) behandeld.  
 
In hoofdstuk 4 komt de actieve openbaarheid (informatieverspreiding op initiatief 
van de overheid) aan de orde. De vergelijkende inventarisatie – in het perspectief 
van het Verdrag en de richtlijn – die ten grondslag ligt aan de analyse in de 
hoofdstukken 3 en 4, is opgenomen in bijlagen.  
 
De resultaten van het empirische deel van het onderzoek zijn neergelegd in 
hoofdstuk 5.  
 
In hoofdstuk 6 worden op basis van het juridische en het empirische perspectief 
eindconclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 
 
Als bijlagen zijn opgenomen de Leidraad van de Europese Commissie (bijlage 1), 
de vragenlijst voor de enquêtes (bijlage 2), de vragenlijst voor de telefonische 
interviews (bijlage 3) en de inventarisaties van nationale wettelijke bepalingen in 
het licht van het Verdrag en de richtlijn (bijlagen 4-9). De inventarisaties betreffen: 
bepalingen over openbaarheid in Wob, Awb en Wm (bijlage 4), het begrip milieu-
informatie in het Verdrag, de richtlijn en de Wob/Wm (bijlage 5), het begrip 
overheidsinstantie in het Verdrag en de richtlijn versus het begrip bestuursorgaan 
in de Wob/Awb (bijlage 6), uitzonderingsgronden voor het verstrekken van 
milieu-informatie in het Verdrag, de richtlijn en de Wob/Awb (bijlage 7), actieve 
openbaarheid in het Verdrag, de richtlijn en de Wob/Wm (bijlage 8) en enkele 
vertrouwelijkheidsregelingen in EG-stoffenregelgeving (bijlage 9).  

                                                                  
16 Met ‘Aarhus-regelgeving’ wordt hier gedoeld op het geheel van het geheel van internationale en 

Europeesrechtelijke regelgeving inzake de openbaarheid van milieu-informatie.  
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HOOFDSTUK 2 Wijzigingen in 
Nederlandse regelgeving ter 
uitvoering van de Verdrags- en 
richtlijnverplichtingen inzake het 
openbaar maken van milieu-
informatie 

2.1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk beschrijft de implementatie in de Nederlandse regelgeving van de ‘Aarhus-

verplichtingen’ inzake de toegang tot milieu-informatie. Par. 2.2 schetst in kort 
bestek wanneer en hoe deze implementatie plaatsvond. De implementatie 
gebeurde in twee stappen. Par. 2.3 gaat in op de eerste stap: de Uitvoeringswet 
Verdrag van Aarhus17 (hierna: de Uitvoeringswet). In par. 2.4 komt de tweede stap 
aan de orde: de Implementatiewet EG-richtlijnen eerste en tweede pijler Verdrag 
van Aarhus18 (hierna: de Implementatiewet). Geïnventariseerd wordt welke 
elementen uit richtlijn 2003/4/EG19 (hierna: de richtlijn) met de Uitvoeringswet in 
Nederlandse wetgeving werden omgezet en welke aanvullingen daarop volgden 
met de Implementatiewet. Par. 2.5 besteedt kort aandacht aan een vervolgregeling, 
de zogenoemde PRTR-regelgeving.20 Par. 2.6 bevat een afronding en conclusies.  
 
Met dit hoofdstuk wordt onderzoeksvraag 1 behandeld, betreffende de 
wijzigingen in de regelgeving, en een deel van onderzoeksvraag 2, betreffende de 
volledigheid van de implementatie. In de conclusies komt onder meer naar voren 

                                                                  
17 Wet van 30 september 2004 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur 

en enige andere wetten, Stb. 2004, 519. 
18  Wet van 23 juni 2005, houdende wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van 

bestuur en de Archiefwet 1995 ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2003/4/EG en van 

richtlijn nr. 2003/35/EG, Stb. 2005, 341. 
19 Richtlijn 2003/4 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van 

het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad, PbEU 2003 L 

41/26. 
20 In hoofdstuk 4 wordt hier verder op ingegaan. 
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dat de implementatie in bijzondere openbaarheidsregelingen een lacune vertoont. 
Terzake van de actieve openbaarheid lijkt eveneens sprake te zijn van een lacune.  
 

2.2 OVERZICHT VAN DE IMPLEMENTATIE 

Richtlijn 2003/4 is bij wet van 23 juni 2005 geïmplementeerd in de Nederlandse 
wetgeving. Deze Implementatiewet trad op 8 juli 2005 in werking.21 Dat was vier 
maanden na het vervallen van de implementatietermijn van de richtlijn, die op 14 
februari 2005 afliep. Voorafgaand aan de Implementatiewet trad echter, met 
ingang van 14 februari 2005, de Uitvoeringswet in werking.22 Met deze 
Uitvoeringswet werd de Nederlandse wetgeving per 14 februari 2005 in 
overeenstemming gebracht met de betreffende bepalingen van het Verdrag en met 
een deel van de verplichtingen uit de richtlijn.  
 
De implementatie vond plaats in verschillende wetten: in de Wet openbaarheid 
van bestuur (Wob) en in enkele andere wetten, waaronder de Wet milieubeheer 
(Wm). In het Nederlandse stelsel van openbaarheid van informatie neemt de Wob 
een centrale plaats in. Naast de Wob bevat andere wetgeving regelingen of 
bepalingen inzake openbaarheid, waaronder de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb). In verband met de openbaarheid van milieu-informatie is met name 
hoofdstuk 19 Wm van belang. Daarnaast zijn er vertrouwelijkheidsregelingen in 
specifieke wetgeving, zoals in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
(Wgb) en voorheen in de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) (zie par. 3.7.3 en 
3.7.4). In het Nederlandse openbaarheidsstelsel wordt ervan uitgegaan dat het 
algemene toetsingskader van de Wob terugtreedt indien een bijzondere wettelijke 
regeling een uitputtend kader bevat voor openbaarheid van milieu-informatie.23 
Richtlijn 2003/4 is niet geïmplementeerd in de vorengenoemde specifieke 
vertrouwelijkheidsregelingen. Het ontbreken van deze implementatie in de 
(voormalige) Wms was voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (ABRvS) aanleiding te oordelen dat hier sprake is van onvolledige 
implementatie.24  
 

2.3 DE WET UITVOERING VERDRAG VAN AARHUS 

De elementen uit richtlijn 2003/4 die, vooruitlopend op de 
implementatiewetgeving voor de richtlijn, met de Uitvoeringswet in de 
Nederlandse wetgeving werden omgezet, hebben vooral betrekking op het 
afwegingskader voor de uitzonderingsgronden voor het verstrekken van milieu-
informatie en op de bijzondere positie van emissiegegevens. Daartoe werden in het 

                                                                  
21 Besluit van 27 juni 2005, Stb. 2005, 342. 
22 Besluit van 1 februari 2005, Stb. 2005, 66. 
23 Op basis van doctrine en rechtspraak. Zie ook Kamerstukken II, 2002/03, 28 835, nr. 3, p. 9.  
24 ABRvS 16 juli 2008, M en R 2009/1 nr. 8 m.nt. Vogelezang-Stoute. 
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bijzonder de Wob en de Wm gewijzigd.25 Onder meer de volgende elementen uit 
richtlijn 2003/4 waren onderdeel van de Uitvoeringswet:  
 

 het publieke belang van openbaarheid van informatie, dat als uitgangspunt is 
opgenomen (art. 2 lid 1 Wob); de bestaande bestuurspraktijk dat een verzoeker 
om informatie geen belang hoeft te stellen, werd vastgelegd in art. 3 lid 3 Wob; 

 het beperken van de uitzonderingsgronden voor het openbaar maken, zoals: 
- de bijzondere positie van emissiegegevens (de uitzondering voor 

vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens geldt hier niet) (art. 10 
lid 4, eerste volzin, Wob); 

- het voor milieu-informatie wijzigen van de absolute uitzondering voor 
vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens in een relatieve 
uitzondering (art. 10 lid 4, tweede volzin, Wob); 

- het voor milieu-informatie niet van toepassing zijn van de uitzondering in 
verband met het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling 
van bepaalde personen (art. 10 lid 6 Wob); 

- de relatieve uitzonderingsgrond voor milieu-informatie, met het oog op het 
beschermen van het milieu waarop de informatie betrekking heeft en met het 
oog op de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage (art. 10 
lid 7 Wob); 

- de bepaling dat, voorzover art. 10 lid 4, eerste volzin, niet van toepassing is, 
bij het toepassen van de betreffende uitzonderingsgronden op milieu-
informatie, in aanmerking wordt genomen of de informatie betrekking heeft 
op emissies in het milieu (art. 10 lid 8 Wob); 

- het bij milieu-informatie afwegen van het belang van de bescherming van 
persoonlijke beleidsopvattingen tegen het belang van openbaarmaking (art. 
11 lid 4 Wob); 

 het aanbieden van hulp bij het preciseren indien een verzoek te algemeen is 
geformuleerd (art. 3 lid 4 Wob); 

 de expliciete regeling dat een verzoeker bij zijn verzoek geen publiek belang 
hoeft te stellen (art. 3 lid 3); 

 een termijn voor het feitelijk verstrekken van informatie (art. 6 lid 1 Wob). 
 

Slechts een beperkt aantal bepalingen van de Uitvoeringswet betreft het 
verspreiden van milieu-informatie (de actieve openbaarheid). De volgende 
bepalingen hebben daarop betrekking. 
 

 Een nieuw art. 19.1c Wm bepaalt dat, in aanvulling op art. 8 Wob, een 
bestuursorgaan uit eigen beweging informatie verstrekt over de openbare 
verantwoordelijkheden en functies die het heeft, alsmede de openbare diensten 
die het verleent met betrekking tot het milieu. 

 Art. 19.2 Wm bevat, in aanvulling op de Wet rampen en zware ongevallen, een 
specifieke bevoegdheid voor burgemeester en wethouders in het geval van een 
gebeurtenis waardoor een onmiddellijke bedreiging van het leven of de 

                                                                  
25 Daarnaast werden bepalingen gewijzigd uit de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de Archiefwet 1995, 

de Natuurbeschermingswet 1998, de Wet op de waterhuishouding, de Wet rampen en zware 

ongevallen. Gedeeltelijk betroffen deze wijzigingen onderwerpen uit richtlijn 2003/35/EG. 
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gezondheid van personen, van het milieu of van grote materiële belangen aan 
de orde is. 

 
De memorie toelichting bij de Uitvoeringswet vermeldt in verband met de 
Verdragsverplichtingen inzake het verspreiden van informatie dat dit deels 
concrete maatregelen betreft die geen implementatie behoeven en verwijst verder 
naar bestaande nationale wetgeving.26 Deze verwijzingen hebben betrekking op 
informatieverplichtingen in het kader van bestuursbesluiten (zoals de verwijzing 
naar afdeling 3.4 Awb) of in het kader van gevoerd beleid, zoals de verwijzing naar 
art. 8 Wob.27 Betwijfeld kan worden of dergelijke bepalingen de conclusie 
rechtvaardigen dat geen implementatie vereist is van de Verdragsverplichtingen 
inzake de verspreiding van milieu-informatie. In par. 4.1 wordt nader ingegaan op 
de vereisten inzake actieve openbaarheid.  
 

2.4 IMPLEMENTATIEWET EG-RICHTLIJNEN EERSTE EN TWEEDE PIJLER VERDRAG VAN 

AARHUS 

De Implementatiewet betreft richtlijn 2003/4/EG en richtlijn 2003/35/EG.28 Hierna 
wordt alleen ingegaan op aspecten van richtlijn 2003/4. De implementatie daarvan 
vond plaats in de Wm, de Wob en de Archiefwet. De belangrijkste wijzigingen29 
betreffen: 
 het aan de richtlijnomschrijving aanpassen van de definitie van het begrip 

milieu-informatie (art. 19.1a Wm); 
 het opnemen van de plicht voor het bestuursorgaan er zoveel mogelijk voor 

zorg te dragen dat de verstrekte informatie actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar is 
(art. 2  lid 2 Wob); 

 het toevoegen van een voorwaarde aan de uitzondering op 
informatieverstrekking voor het geval informatie in een andere vorm voor het 
publiek beschikbaar is: dit moet betreffen een voor de verzoeker gemakkelijk 
toegankelijke vorm (art. 7 lid 2 Wob); 

 het opnemen van de verplichting voor het bestuursorgaan om bij het 
verstrekken van milieu-informatie zonodig en indien voorhanden tevens 
informatie te verstrekken over de methoden bij het samenstellen van de 
informatie (art. 7 lid 3 Wob). Dit betreft informatie over factoren die het milieu 
aantasten of waarschijnlijk aantasten, aldus de toelichting;30 

 uitbreiding van de absolute openbaarheid van emissiegegevens: deze geldt nu ook 
voor de volgende uitzonderingsgronden: bescherming persoonsgegevens, de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van het milieu 
waarop de informatie betrekking heeft (art. 10 lid 4 Wob). De Uitvoeringswet 

                                                                  
26 Kamerstukken II, 2002/03, nr. 28 835, nr. 3, p. 15, 38-39 (transponeringstabel). 
27 Kamerstukken II, 2002/03. 28 835, nr. 3, p. 14. 
28 Richtlijn 2003/35 met betrekking tot de inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde 

plannen en programma’s betreffende het milieu, PbEU 2003 L 156. 
29 Voor een gedetailleerd overzicht zie de transponeringstabel in Bijlage 1 bij Kamerstukken II 2004/05, 

29 877, nr. 3, p. 13-22. 
30 Kamerstukken II 2004/05, 29 877, nr. 3, p. 10. 



 OPENBAARMAKING VAN MILIEU-INFORMATIE 

EVALUATIE VAN DE UITVOERING VAN VERPLICHTINGEN UIT HET AARHUS-VERDRAG EN VAN RICHTLIJN 2003/4/EG 

 

STEM 2008  27 

regelde deze absolute openbaarheid al voor de bescherming van bedrijfs- en 
fabricagegegevens.  

 

Ten aanzien van de verplichtingen tot verspreiding van informatie, ingevolge art. 7 
van de richtlijn, wordt in de memorie van toelichting bij de Implementatiewet 
geconstateerd dat aanpassing van nationale regelgeving niet noodzakelijk is, 
vanwege bestaande wettelijke bepalingen of omdat geen implementatie in de vorm 
van een wettelijke maatregel vereist is.31 In par. 4.1 wordt hierop verder ingegaan.   
  

2.5 DE IMPLEMENTATIE VAN DE ‘PRTR-REGELGEVING’ 

Ter uitvoering van het PRTR-protocol en van EG-verordening 166/2005 (de PRTR-
verordening)32 is per 15 maart 2008 de ‘Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en 
PRTR-protocol’ in werking getreden. Het Protocol bevat minimumeisen voor een 
nationaal register inzake uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen. 
De verordening implementeert het Protocol en introduceert tevens een Europees 
register, het E-PRTR. Het Protocol en de verordening bevatten rapportagevereisten 
voor de bedrijven die onder de regeling vallen. De verordening bevat onder meer 
rapportagevereisten voor de lidstaten, vereisten voor de Commissie inzake het 
opstellen van richtsnoeren voor de totstandkoming van het E-PRTR en voor het 
zorg dragen voor de toegang tot de informatie (art. 7, 10 en 14 verordening).  
Met de PRTR-Uitvoeringswet zijn in titel 12.3 Wm bepalingen opgenomen ter 
uitvoering van de verordening en van het Protocol.33 De art. 12.18 – 12.30 Wm 
regelen onder meer de aanwijzing van bevoegde instanties, het instellen van het 
nationale PRTR, rapportagetermijnen, het strafbaar stellen van overtreding van 
bepalingen uit de verordening en de rechtsbasis voor uitvoeringsregelgeving. Art. 
12.24 bevat een geheimhoudingsregeling op grond waarvan het bevoegd gezag de 
mogelijkheid heeft bepaalde gegevens uit het PRTR-verslag niet aan de minister te 
vertrekken.  
 
Het PRTR-verslag heeft raakvlakken met het sinds 1997 bestaande, in hoofdstuk 12 
Wm geregelde, milieujaarverslag (MJV).34 De MJV-doelstelling overlapt deels met 
die van het PRTR-stelsel. De reikwijdte van beide regelingen verschilt. Het MJV 
bestrijkt minder bedrijven en de stoffen waarover gerapporteerd moet worden 
verschillen. Deze verschillen hangen samen met de ruimere doelstelling van het 
MJV. Het MJV is behalve als bron voor informatie voor het publiek bedoeld als 
instrument voor het stroomlijnen van nationale, internationale en Europese 

                                                                  
31 Kamerstukken II, 2004/05, 29 877, nr. 3, p. 20-21 (transponeringstabel). 
32 Verordening (EG) 166/2005 dateert van 18 januari 2006 en trad op 24 februari 2006 in werking. 
33 Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol, Stb. 2008, 28. Kamerstukken 31 068. Per 

diezelfde datum trad het ‘Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol’ en de 

bijbehorende uitvoeringsregeling in werking (Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-

protocol, Stb. 2008,30; Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol, Stcrt. 2008, 46. 
34 Wet van 10 april 1997, Stb. 170. Sinds 2004 gebeurt deze verslaglegging elektronisch, via het 

zogenoemde e-MJV. 
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rapportageverplichtingen. Het MJV heeft ook een functie voor toezicht en 
handhaving.35  
 
Het PRTR-stelsel wordt in twee fasen geïntegreerd met het MJV-stelsel. De 
Uitvoeringswet PRTR vormt de eerste fase. Daarin blijft de milieuverslagplicht van 
titel 12.1 Wm bestaan, naast de verslagverplichtingen van de verordening. In de 
praktijk wordt gewerkt met één elektronisch MJV waarin beide 
verslagverplichtingen geïntegreerd zijn. In de tweede fase worden het MJV en het 
PRTR-verslag ook juridisch geïntegreerd. De MJV-plicht van titel 12.1 wordt deels 
overgeheveld naar titel 12.3 Wm, inzake het PRTR-stelsel.36 Diverse in het MJV 
geregelde onderwerpen zullen hiermee vervallen of worden gewijzigd. Onder 
meer worden stoffen geschrapt waarover in het kader van het MJV gerapporteerd 
moet worden en vervalt een deel van de in het MJV vereiste beschrijvingen.37    

2.6 AFRONDING EN CONCLUSIES 

De implementatie van richtlijn 2003/4 vond in twee fasen plaats. Deels gebeurde 
dit tijdig, met de Uitvoeringswet, deels gebeurde dit ruim vier maanden na afloop 
van de implementatietermijn, met de Implementatiewet. 
 
De Aarhus-regelgeving heeft de Wob ingrijpend gewijzigd. Diverse procedurele 
eisen en kwaliteitswaarborgen voor milieu-informatie uit het Verdrag en de 
richtlijn, worden in de Wob niet beperkt tot milieu-informatie. Deze vereisten zijn 
binnen de Wob van toepassing op alle informatieverstrekking. Een aantal andere 
vereisten is in de Wob wel alleen van toepassing op milieu-informatie. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor diverse weigeringsgronden bij het verstrekken van informatie. 
De aanpassingen van de Wob aan de ‘Aarhus-regelgeving hebben ertoe geleid dat 
binnen het algemene kader van de Wob een specifiek regime is ontstaan ten 
aanzien van milieu-informatie. Geconcludeerd kan worden dat dit heeft 
geresulteerd in een weinig doorzichtig uitzonderingenstelsel en in een 
gecompliceerde regeling van weigeringsgronden voor het verstrekken van milieu-
informatie in art. 10 Wob. Par. 3.4 gaat hier nader op in.  
 
Met betrekking tot de implementatie van de Aarhus-regelgeving in bijzondere 
regelgeving is sprake van een lacune. De Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (de Afdeling) oordeelde naar aanleiding van het ontbreken van 
deze implementatie in de geheimhoudingsregeling van de Wms, dat de 
implementatie onvolledig is. Op deze lacune wordt verder ingegaan in par. 3.7. 
 
De actieve openbaarheid van milieu-informatie heeft in de 
implementatiewetgeving in vergelijking met de passieve openbaarheid – de 
informatieverstrekking op verzoek –  weinig aandacht gekregen. De actieve 

                                                                  
35 Zie onder meer het evaluatie-onderzoek in het kader van STEM: F. van der Woerd e.a., ‘Het 

milieujaarverslag. Zes jaar later’, STEM publicatie 2005/4. 
36 De parlementaire behandeling van de Wm-wijziging (Kamerstukken 31 592) voor de tweede fase is 

begin 2009 afgerond. 
37 Zo vervalt het beschrijvend deel van het MJV en een deel van de gegevens over energie. Ook worden 

28 ‘MJV-stoffen’ geschrapt (Kamerstukken II 2007/08, 31 592, nr. 3, p. 4-6, 15).  
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openbaarheidsverplichtingen leidden maar zeer beperkt tot wetswijziging. De 
constatering dat dit onderwerp al voldoende in de bestaande wetgeving is 
geregeld, kan betwijfeld worden gezien de expliciete en algemene waarborgen die 
het Verdrag en de richtlijn op dit punt vereisen. Par. 4.1 gaat hier nader op in. 
 
De implementatie van de PRTR-regelgeving in de Wm leidt tot wijzigingen in het 
bestaande MJV-rapportagestelsel. De integratie van beide verslagstelsels lijkt een 
inperking van de MJV-verslagleggingsverplichtingen tot gevolg te zullen hebben. 
Hierop wordt verder ingegaan in par. 4.3.1. 
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HOOFDSTUK 3 De regelgeving voor 
passieve openbaarheid van milieu-
informatie 

3.1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk bevat een analyse van de Nederlandse regelgeving over het 
verstrekken van milieu-informatie op verzoek – de passieve openbaarheid – in het 
perspectief van richtlijn 2003/4 en het Verdrag. Behandeld worden: het begrip 
milieu-informatie (par. 3.2), het begrip bestuursorgaan (par. 3.3), de 
uitzonderingsgronden voor het verstrekken van milieu-informatie (par. 3.4), de 
tarievenregeling voor het verstrekken van milieu-informatie (par. 3.5) en de 
rechtsbescherming tegen een besluit op een verzoek om milieu-informatie (par. 
3.6). Met de behandeling van deze onderwerpen wordt antwoord gegeven op de 
onderzoeksvragen 3-7. Daarbij komt onder meer naar voren dat het omzetten van 
richtlijnbegrippen in het al bestaande nationale openbaarheidsstelsel soms tot 
onduidelijkheden leidt, ofwel in de regelgeving zelf, ofwel in de 
uitvoeringspraktijk. In par. 3.7 wordt ingegaan op het in hoofdstuk 2 gesignaleerde 
ontbreken van implementatie van richtlijn 2003/4 in bijzondere regelgeving. 
Daarmee wordt onderzoeksvraag 2 uitgediept.  
 
De basis voor dit hoofdstuk is te vinden in de bijlagen 4 – 9. Deze bevatten een 
inventarisatie en vergelijking van de relevante bepalingen uit het Verdrag, de 
richtlijn en de Nederlandse regelgeving (Wob, Awb en Wm). 

3.2 HET BEGRIP MILIEU-INFORMATIE 

3.2.1 INLEIDING 

De inhoud van het begrip milieu-informatie is in art. 19.1a Wm volledig 
overgenomen van art. 2 lid 1 van richtlijn 2003/4/EG. Dat gebeurde met de 
Implementatiewet.38 De omschrijving van het begrip milieu-informatie uit het 
Verdrag, die met de Uitvoeringswet in art. 19.1a Wm was opgenomen, werd met 
de Implementatiewet uitgebreid conform de richtlijn. Daarmee is er sprake van een 
volledige en juiste omzetting van deze definitie uit de richtlijn. 
 

                                                                  
38 Stb. 2005, 341, Implementatiewet Artikel I onder B. Voordien was in de Uitvoeringswet Verdrag van 

Aarhus de definitie uit het Verdrag opgenomen in art. 19.1a Wm (Stb. 2004, 519, Artikel 1 onder G.). 



 OPENBAARMAKING VAN MILIEU-INFORMATIE 

EVALUATIE VAN DE UITVOERING VAN VERPLICHTINGEN UIT HET AARHUS-VERDRAG EN VAN RICHTLIJN 2003/4/EG 

 

STEM 2008  32 

Een vergelijking van de omschrijvingen van het begrip milieu-informatie in het 
Verdrag en de richtlijn (bijlage 5) laat zien dat de richtlijn ten opzichte van het 
Verdrag de volgende aanvullingen of expliciteringen bevat:  
 de factor ‘afval, met inbegrip van radioactief afval, emissies, lozingen en andere 

vrijkomende stoffen in het milieu’; 
 verslagen over de toepassing van milieuwetgeving; 
 de verontreiniging van de voedselketen.  
 

Opvallend is dat in art. 19.1a Wm, conform de Wob, de definitie betrekking heeft 
op ‘alle informatie neergelegd in documenten … ’, terwijl het Verdrag en de 
richtlijn spreken over ‘informatie in geschreven, visuele, auditieve, elektronische of 
enig andere materiële vorm’. Het begrip document is ruim. De definitie in art. 1, 
onder a Wob luidt: 
 

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander 
materiaal dat gegevens bevat. 

 

De Nederlandse wetgever heeft hiermee geen verschil in betekenis beoogd ten 
opzichte van het Verdrag.39  

3.2.2 JURISPRUDENTIE 

De vraag of sprake is van milieu-informatie is in de Nederlandse rechtspraak 
regelmatig aan de orde. Al in het kader van milieu-informatierichtlijn 90/313 werd 
daarover een eerste uitspraak gedaan. Op basis van de wetgeving na de 
implementatie van richtlijn 2003/4 zijn er sinds 2006 diverse uitspraken gedaan 
over de betekenis van het verruimde begrip milieu-informatie. Onderstaand wordt 
een (niet uitputtend bedoeld) overzicht gegeven van die jurisprudentie, zowel van 
de lagere bestuursrechter (rechtbanken) als van de rechter die oordeelt in hoger 
beroep (Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State). 

Overzicht jurisprudentie over het begrip milieu-informatie 

1999: 
 De ‘blackbox-gegevens’ van visserijschepen kunnen worden aangemerkt als 

milieu-informatie in de zin van richtlijn 90/313/EEG (Pres. rechtbank 
Leeuwarden).40 

2005: 
 De minister diende in de aan de orde zijnde zaak na te gaan òf een document 

milieu-informatie bevat (Afdeling). 41 

2006: 
 Het al dan niet onttrekken van grondwater en/of oppervlaktewater is te 

beschouwen als een activiteit die op het element water een uitwerking heeft of 
kan hebben, nu deze activiteit immers gevolgen kan hebben voor de waterstand 

                                                                  
39 Memorie van toelichting bij de Wet uitvoering Verdrag van Aarhus  (Kamerstukken II 2002/03, 28 

835, nr. 3, p. 22). 
40 Pres. Rb Leeuwarden 12 maart 1999, LJN AA 3762. 
41 ABRvS 23 november 2005, LJN AU6653 (appellant/minister van VROM). 
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en tot verstoring van het leefmilieu kan leiden. Met betrekking tot de wijze van 
gebruik van percelen geldt dat sprake is van activiteiten die een uitwerking 
hebben of kunnen hebben op land en landschap. Gelet hierop en op art. 10 Wob 
en art. 19.1a Wm, is in de betreffende documenten sprake van milieu-informatie 
(Rechtbank Zwolle).42 

2007: 
 De verslagen van een interdepartementaal directeurenoverleg waarin gesproken 

wordt over beleid rondom milieuaangelegenheden, dat ziet op de onderlinge 
afstemming van het beleid, bevat geen milieu-informatie. Het daadwerkelijke 
beleid, alsmede de toelichting over de toepassing, wordt gemaakt door de 
afzonderlijke ministeries. De rechtbank heeft voorts geen onderzoeksresultaten 
naar milieueffecten aangetroffen. De verslagen bevatten geen informatie die het 
milieu rechtstreeks (kan) aantasten of beschermen, waardoor deze – mede gelet 
op de wetsgeschiedenis – niet vallen onder milieu-informatie als bedoeld in art. 
19.1a Wm.43 

2008: 
 De volgende documenten bevatten milieu-informatie: 
 documenten waarin de inhoud van milieuregelgeving is vermeld;   
 documenten waarin wordt ingegaan op de resultaten van een 

handhavingsproject; 
 documenten waarin wordt ingegaan op een model van financiering; 
 documenten voorzover daarin de bestanddelen van het in Ivoorkust gestorte 

afval zijn vermeld; 
 een document met een overzicht van de resultaten van de 

havenontvangstinstallatie; 
 een beschrijving van maatregelen die genomen zijn ter voorkoming dat het 

schip Probo Koala slops in zee zou lozen en de vermelding van de inhoud 
van milieuregelgeving. 

 E-mails tussen ambtenaren met feiten die sterk zijn verweven met 
persoonlijke beleidsopvattingen zijn geen milieu-informatie (Afdeling). 44 

 Voorzover het gaat om de naam en het adres van een kennisgever in het kader 
van de EVOA (Europese verordening voor het overbrengen van afvalstoffen) is 
geen sprake van milieu-informatie. De in art. 19.1a Wm opgenomen – zeer 
uitvoerige – begripsomschrijving brengt zeer veel informatie onder het begrip 
milieu-informatie. In de parlementaire geschiedenis zijn geen 
aanknopingspunten te vinden voor een interpretatie van art. 19.1a Wm die 
verder gaat dan deze bepaling luidt. Uit de naam en het adres van een 
kennisgever valt op zich zelf evenmin voor het milieu relevante informatie af te 
leiden.45 

                                                                  
42 Rb. Zwolle, 21 februari 2006, LJN AV3139. Art. 10 Wob werd door de rechter richtlijnconform 

uitgelegd. 
43 Rb Utrecht 14 februari 2007, SBR 06/1569 (Stichting De Noordzee/minister V en W). 
44  ABRvS 12 maart 2008, 200705164/1 (appellante/staatssecretaris V en W, betreffende Probo Koala). 
45 Rb Groningen 6 mei 2008, AWB 07/610 en 611 (North Refinery/minister VROM). 
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 De Wet milieugevaarlijke stoffen heeft betrekking op milieu-informatie 
(Afdeling).46 

 De voor-overeenkomsten inzake een bedrijventerrein bevatten milieu-informatie 
voorzover het de zinsnede ‘minimaal 10% (…) waarden’ betreft. In de 
betreffende plannen van aanpak is sprake van milieu-informatie voorzover 
wordt ingegaan op duurzaamheid en op milieueffectrapportage (Afdeling).47 

 De data van varkenstransporten en de aantallen varkens die van en naar de 
inrichting  zijn vervoerd, moeten worden aangemerkt als milieu-informatie als 
bedoeld in art. 19.1a Wm, aanhef en onder b, omdat dit factoren zijn die 
elementen van het milieu aantasten of kunnen aantasten (Rechtbank Arnhem).48  

2009: 
 De voor-overeenkomsten inzake een bedrijventerrein, voorzover het betreft de 

zinsnede ‘minimaal 10% (…) waarden’ bevatten milieu-informatie. Ook het plan 
van aanpak, voorzover wordt ingegaan op de milieueffectrapportage en op 
duurzaamheid, bevat milieu-informatie (Afdeling).49 

 De verslagen van een stuur- en projectgroep over een bedrijventerrein bevatten 
geen milieu-informatie; de Afdeling bevestigt zonder nadere toelichting het 
oordeel van de voorzieningenrechter (Afdeling).50 

3.2.3 CONCLUSIES EN AANBEVELING 

De definitie van het begrip milieu-informatie uit de richtlijn is volledig en juist 
omgezet in art. 19.1a Wm. Wel is de Wob-regeling beperkt tot ‘documenten’, 
terwijl het Verdrag en de richtlijn spreken over ‘informatie in geschreven, visuele, 
auditieve, elektronische of enig andere materiële vorm’. Daar de wetgever, blijkens 
de parlementaire geschiedenis, met deze aanduiding geen verschil in betekenis 
heeft beoogd ten opzichte van het Verdrag, kan worden geconcludeerd dat er ook 
op dit punt sprake is van een volledige en juiste omzetting in de Nederlandse 
wetgeving. 
 
Er is een toename van jurisprudentie over de inhoud van het begrip milieu-
informatie. Kennelijk is op voorhand niet altijd duidelijk òf sprake is van milieu-
informatie. Het zou daarom aanbeveling verdienen dat op EU-niveau verdere 
duidelijkheid wordt verschaft over de invulling van het begrip milieu-informatie, 
bijvoorbeeld via een richtsnoer (Guidance Document). 
 

 

                                                                  
46 ABRvS 16 juli 2008, nr. 200702756/1 (en 58/1, 59/1) (Stichting Greenpeace/minister VROM). 
47 ABRvS 9 juli 2008, nr. 200800056/1 (Belangengroep Berkhout is boos!/college B en W van 

Koggenland) (art. 10 lid 2 (g) (voorkomen van onevenredige bevoordeling etc.) niet van toepassing bij 

milieu-informatie). 
48 Rechtbank Arnhem 31 december 2008, AWB 07/1311 (B enW West Maas en Waal/minister LNV). 
49 ABRvS 7 januari 2009, nr. 200802424/1; in dezelfde zin over dit bedrijventerrein: ABRvS 7 januari 

2009, nr. 200802426/1 (Belangengroep Berkhout is boos!/college B en W van Koggenland).  
50 ABRvS 7 januari 2009, nr. 200802425/1 (Belangengroep Berkhout is boos!/college B en W van 

Koggenland). 
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3.3 HET BEGRIP BESTUURSORGAAN VERSUS HET BEGRIP OVERHEIDSINSTANTIE 

3.3.1 INLEIDING 

In de Nederlandse bestuurswetgeving wordt, anders dan in de richtlijn, niet het 
begrip overheidsinstantie gehanteerd, maar het begrip bestuursorgaan, zoals 
omschreven in de Awb. Bovendien wordt in art. 3 lid 1 Wob niet de 
richtlijnomschrijving ‘onder toezicht van’ gebruikt, maar de omschrijving ‘onder 
verantwoordelijkheid van’. Deze verschillen hebben tot gevolg dat de instellingen, 
diensten of bedrijven die onder het begrip overheidsinstantie van de richtlijn 
vallen, niet alle onder het begrip bestuursorgaan lijken te vallen.  
 

Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven die bepaalde wettelijke taken verrichten, zoals 

afvalinzamelaars, verwerkers van huishoudelijk afval en waterbedrijven. De 

richtlijnomschrijving van ‘overheidsinstantie’ lijkt wel dergelijke bedrijven te omvatten.  
 
Het Awb-begrip bestuursorgaan en het Wob-begrip ‘onder verantwoordelijkheid 
van’, in de zin van een ‘onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan 
werkzame instelling, dienst of bedrijf’, zoals uitgelegd in de jurisprudentie, hebben 
een meer specifieke betekenis dan de begrippen die de richtlijn hanteert. Zoals zal 
blijken, heeft het verschil in betekenis van beide begrippen tot gevolg dat de 
reikwijdte van de Nederlandse regeling beperkingen kent ten opzichte van die van 
de richtlijn. Op de achtergronden daarvan wordt in deze paragraaf ingegaan. 
 

Art. 1a Wob bepaalt dat de wet betrekking heeft op de volgende bestuursorganen: 
a) de ministers; 
b) de bestuursorganen van provincies, gemeenten, waterschappen en 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties; 
c) bestuursorganen die onder de verantwoordelijkheid van de onder a en b 

genoemde organen werkzaam zijn; 
d) andere bestuursorganen, voorzover niet bij amvb uitgezonderd. 
 

Bij amvb zijn vervolgens bepaalde bestuursorganen toegevoegd aan de werking 
van de Wob, en andere daarvan uitgezonderd.51 Op de uitgezonderde 
bestuursorganen is de Wob, ingevolge art. 1a lid 2 Wob, wel van toepassing 
voorzover het milieu-informatie betreft. Het Verdrag en de richtlijn bevatten 
namelijk geen grondslag voor het maken van deze uitzonderingen. 
 

Onder een bestuursorgaan verstaat art. 1:1 Awb: 
a: een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of 

                                                                  
51 Besluit van 11 september 1998 houdende uitzondering respectievelijk aanwijzing van 

bestuursorganen als bedoeld in de Wet nationale ombudsman en de Wet openbaarheid van bestuur, 

Stb. 1998, 580, laatstelijk gewijzigd Stb. 2007, 572. Aangewezen zijn een reeks zelfstandige 

bestuursorganen, waaronder: de KNAW, de Open Universiteit, de Openbare Universiteiten, de 

Openbare Hogescholen, de Koninklijke Bibliotheek, TNO en NWO (positieve lijst). Uitgezonderd zijn, 

voor een deel van hun taken, onder meer de NOS, de Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting 

Autoriteit Financiële Markten (negatieve lijst).  
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b: een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed. 
 

Categorie a betreft de organen van de Staat, provincies, gemeenten en waterschappen. 

Ook andere bij wet ingestelde rechtspersonen vallen hieronder, zoals openbare 

universiteiten, het Commissariaat voor de Media en het College onafhankelijke post- en 

telecommunicatieautoriteit (OPTA). 

Categorie b betreft andere instanties aan wie een overheidsbevoegdheid is toegekend, 

bijvoorbeeld het verstrekken van vergunningen of subsidies.  

 

Art. 1.1 lid 2 Awb bevat uitzonderingen die niet vallen onder het begrip 
bestuursorgaan, zoals onder meer de wetgevende macht, de staten generaal, 
rechtsprekende organen, de Algemene Rekenkamer en de nationale ombudsman. 
 

De richtlijn omschrijft het begrip overheidsinstantie in art. 2 lid 2 als: 
a) een overheidsorgaan, inclusief openbare adviesorganen, op nationaal, 

regionaal of lokaal niveau; 
b) een persoon die openbare bestuursfuncties uitoefent, met inbegrip van 

specifieke taken, activiteiten of diensten met betrekking tot het milieu; 
c) een persoon die onder toezicht van een orgaan belast is met openbare 

verantwoordelijkheden of functies of openbare diensten met betrekking tot het 
milieu verleent. 

Een verschil met de omschrijving in art. 2 van het Verdrag is dat de richtlijn 
‘openbare adviesorganen’ expliciet heeft toegevoegd. 
 
De richtlijnomschrijving inzake het uitoefenen van een openbare bestuursfunctie, 
met inbegrip van specifieke taken etc., is ruimer dan het Awb-begrip ‘met 
openbaar gezag bekleed’. Het is hierbij immers, anders dan bij de ‘categorie b’-
organen, geen voorwaarde dat overheidsbevoegdheid is toegekend.  
 

Algemene voorbeelden waarin een bestuursfunctie wordt uitgeoefend zonder ‘bekleed 

te zijn met openbaar gezag’ zijn de functies van gemeentesecretaris en de griffier van 

provinciale staten.  

 

Het deel van de richtlijnomschrijving inzake een persoon onder toezicht is in de 
Wob omschreven als een instelling etc. ‘onder verantwoordelijkheid van’. Een verzoek 
om informatie kan namelijk ook worden gericht tot een instelling, dienst of bedrijf 
welke ‘onder verantwoordelijkheid van’ een bestuursorgaan werkzaam is. Met deze 
uitbreiding van de reikwijdte van de wet wordt, aldus de toelichting bij de 
Uitvoeringswet, voldaan aan de eisen van het Verdrag. De memorie van 
toelichting bij deze wetswijziging vermeldt dat een verdragsconforme interpretatie 
van het begrip ‘onder verantwoordelijkheid van’ hierbij een voorwaarde is.52 De 
wetgever heeft met het begrip ‘onder verantwoordelijkheid van’ eenzelfde 
reikwijdte beoogd als in de richtlijn met het begrip ‘onder toezicht van’. Op 
dezelfde plaats wordt geconcludeerd dat ‘onder toezicht van’ een niet geheel 
zuivere vertaling is van het veel bredere, Engelse begrip ‘under control of’. De 
exacte reikwijdte van het begrip ‘onder toezicht van’ zoals gehanteerd in de 

                                                                  
52 Kamerstukken II 2002/03, 28 835, nr. 3, p. 28. 
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richtlijn, is overigens niet duidelijk, aldus de toelichting. 53 Het Verdrag beoogt, 
blijkens de totstandkomingsgeschiedenis, allerlei geprivatiseerde 
overheidsbedrijven en –diensten onder de werking van het Verdrag te brengen.54 
 
Het is de vraag of de Wob-omschrijving ‘onder verantwoordelijkheid van’ dezelfde 
strekking heeft als de richtlijnomschrijving ‘onder toezicht belast met openbare 
verantwoordelijkheden’. Onderzoek van de Universiteit Groningen, ten tijde van de 
wetswijziging Uitvoeringswet, concludeert dat het aanvankelijke beperkte begrip 
‘onder verantwoordelijkheid van’, in de zin van hiërarchische 
aanwijzingsbevoegdheid, in de jurisprudentie rond 1991 is verruimd en de 
betekenis heeft gekregen van ‘vormen van overwegende overheidsinvloed’, 
onafhankelijk van de verschijningsvorm.55 In de destijds geldende jurisprudentie 
was de invloed van het bestuursorgaan op de instelling in kwestie via de statuten 
nog op tal van plaatsen verzekerd.56 Recente jurisprudentie, van nà dit onderzoek, 
zoals hierna in par. 3.3.2 wordt toegelicht, duidt er echter op dat elementen als 
opdrachtverlening en ondergeschiktheid nog altijd een belangrijke rol spelen in de 
uitleg die de rechter geeft aan het begrip ‘onder verantwoordelijkheid van’. 
 
In het Voorontwerp Vierde tranche Awb (versie 1999) werd opgemerkt dat 
‘werkzaam onder verantwoordelijkheid van’ een ambtelijk-hiërarchische 
ondergeschiktheid inhoudt, dan wel het zich moeten richten naar algemene en 
bijzondere aanwijzingen van het verantwoordelijke orgaan, terwijl het voor de 
Wob voldoende is dat sprake is van een ‘overwegende invloed’ van het 
bestuursorgaan. Aanbevolen werd het begrip ‘onder verantwoordelijkheid van’ te 
vervangen door het begrip ‘overwegende invloed’. Dat zou een ruimere toepassing 
van het begrip bestuursorgaan mogelijk maken.57 Het onderdeel Wob maakt 
inmiddels geen deel meer uit van het Voorontwerp. 
In een in 2006 opgesteld voorontwerp Algemene wet overheidsinformatie wordt 
voorgesteld in deze regeling niet uit te gaan van het Awb-begrip bestuursorgaan 
maar van het begrip overheidsorgaan.58 Daarmee zou sprake zijn van een 
uitbreiding, bijvoorbeeld met wetgever, rechterlijke macht en hoge colleges van 
staat. De voorgestelde uitbreiding richtte zich niet op instellingen diensten en 
bedrijven in de zin van het Verdrag en de richtlijn.  
 

                                                                  
53 Kamerstukken II 2002/03, 28 835, nr. 3, p. 27. 
54 Kamerstukken II 2002/03, 28 835, nr. 3, p. 27. 
55 D.R. Kloosterman en J. de Ridder, ‘Overheidsinstanties volgens Aarhus; een onderzoek naar de 

institutionele reikwijdte van het Verdrag van Aarhus en de consequenties ervan voor de implementatie 

van het Verdrag in het Nederlandse rechtsstelsel’, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen: 2002. 
56 ARRvS 11 februari 1991, AB 1991, 598 (Stichting Fonds voor de letteren). De invloed betrof onder meer 

financiële invloed en benoeming en ontslag; een bepaling inzake het verlenen van opdrachten was 

geschrapt; toch was alsnog sprake van ‘onder verantwoordelijkheid van’, aldus de rechter. 
57 Voorontwerp Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht, Den Haag: SDU 1999, p. 36 (art. 2.3.1.3 en 

par. 5.2.4 toelichting).  
58 Voorontwerp algemene wet overheidsinformatie, d.d. 4 juni 2006 aangeboden aan de minister voor 

bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties, Leerstoelgroep Recht en Bestuur, Wageningen 

Universiteit (www.minbzk.nl/actueel?ActItmIdt=82265).  
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3.3.2 RECENTE JURISPRUDENTIE BEGRIP ‘ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN’ 

 Nu uit de statuten van een stichting niet blijkt dat het college van B en W 
opdrachten of aanwijzingen kan geven, is geen sprake van een onder 
verantwoordelijkheid van het college werkzame instelling.59 

 
 ID-Lelystad BV (Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid) is geen 

bestuursorgaan, gezien het ontbreken van een publiekrechtelijke bevoegdheid. 
Het instituut is, zo constateert de rechter zonder motivering, niet werkzaam 
onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan.60  

 
 De Informateur maakt geen onderdeel uit van het ministerie van AZ, is evenmin 

hiërarchisch ondergeschikt aan de minister en kan mitsdien niet gerekend 
worden tot een in art. 3 Wob bedoelde instelling, dienst of bedrijf waarvoor de 
minister verantwoordelijk is.61 

 
 De instelling SMI (een stichting die zich bezighoudt met het repatriëren van 

verstekelingen) kan niet worden aangemerkt als een onder 
verantwoordelijkheid van de minister werkzame instelling (…). Daartoe is 
redengevend dat niet is gebleken van een regeling tussen de minister en SMI op 
grond waarvan SMI zich bij haar werkzaamheden moet richten naar de 
opdrachten van de minister noch van invloed van de minister op het 
functioneren van SMI.62 

 
 De Stichting Dienst Landbouwkundig onderzoek is werkzaam onder 

verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan in de zin van art. 3 Wob, gezien 
de overwegende invloed van de minister op de Stichting (onder meer op grond 
van de statuten: benoeming door de minister van leden van de raad van 
toezicht).63 

 
In deze jurisprudentie lijkt de uitleg van het begrip ‘onder verantwoordelijkheid 
van’ te verschillen van het begrip ‘toezicht’ zoals gehanteerd in de richtlijn. De 
bovenstaande jurisprudentie heeft geen betrekking op milieukwesties. Of de 
rechter deze bepaling ingeval van milieu-informatie richtlijnconform zal toepassen, 
zoals de wetgever veronderstelt, moet worden afgewacht.  

3.3.3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Geconcludeerd kan worden dat onder de Wob minder entiteiten lijken te vallen 
dan onder de richtlijn en het Verdrag. Dit zal vooral aan de orde zijn met 
betrekking tot particuliere bedrijven die bepaalde overheidstaken verrichten. Het 
praktische gevolg daarvan is dat burgers op basis van de wettekst niet de volledige 
reikwijdte kennen van hun recht op milieu-informatie. 

                                                                  
59 ABRvS 26 november 2003, AB 2004, 228, m.nt Hans Peters. 
60 ABRvS 26 november 2003, AB 2004, 227 m.nt. Hans Peters. 
61 ABRvS 6 mei 2004, AB 2004, 200, m.nt. P. J. Stolk. 
62 ABRvS 15 november 2006, AB 2007, 10 m.nt. P. J. Stolk. 
63 Rb Arnhem 27 april 2006, AB 2007, 103 en ABRvS 27 december 2006, AB 2007, 104, m.nt. Hans Peters. 
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Het Awb-begrip ‘bestuursorgaan’ en het Wob-begrip ‘onder verantwoordelijkheid 
van’ dragen bij aan deze beperking. Het verschil in reikwijdte tussen het Wob-
begrip bestuursorgaan en het richtlijnbegrip overheidsinstantie hangt samen met 
het Awb-criterium ‘met openbaar gezag bekleed’ en met de Wob-toevoeging 
‘onder verantwoordelijk van’, zoals uitgelegd door de rechter.  
 
In de memorie van toelichting van de Uitvoeringswet wordt geconstateerd dat 
richtlijnconforme uitleg van het begrip ‘onder verantwoordelijkheid van’ nodig zal 
zijn. Recente jurisprudentie, welke overigens niet op milieu-informatie betrekking 
heeft, duidt niet op een ruime toepassing door de bestuursrechter van het begrip 
‘onder verantwoordelijkheid van’. Mede gezien deze jurisprudentie zou het de 
voorkeur verdienen de wettekst aan te passen, zoals in de Vierde tranche Awb 
aanvankelijk ook werd voorgesteld. 
 
Daar de reikwijdte van het in de richtlijn gehanteerde begrip ‘toezicht’ niet 
duidelijk is, zou een verduidelijking in de vorm van een EG-richtsnoer (Guidance 
Document) over de betekenis van dit begrip, aanbeveling verdienen. 

3.4 UITZONDERINGEN OP DE OPENBAARHEID BIJ HET VERSTREKKEN VAN MILIEU-

INFORMATIE 

3.4.1 INLEIDING 

De Wob bevat in art. 10 vanouds absolute en relatieve weigeringsgronden voor het 
verstrekken van informatie op verzoek. De wet spreekt van uitzonderingsgronden. 
Bij absolute uitzonderingsgronden vindt besluitvorming plaats zonder afweging 
van belangen. Bij relatieve uitzonderingsgronden vindt deze belangenafweging wel 
plaats. Voor milieu-informatie vonden, aanvankelijk ter implementatie van milieu-
informatierichtlijn 90/313/EEG en nadien ter implementatie van de ‘Aarhus-
regelgeving’, aanpassingen plaats binnen dit stelsel van de Wob.  
 
De uitzonderingsgronden voor het vertrekken van milieu-informatie in het 
Verdrag en in de richtlijn hebben alle een relatief karakter: in elk afzonderlijk geval 
dient een afweging van belangen plaats te vinden, op grond van art. 4 lid 2, tweede 
alinea, van de richtlijn. Dit is alleen anders als de gevraagde informatie niet in bezit 
is, of als het verzoek te algemeen geformuleerd is. Daarnaast heeft informatie over 
emissies in het milieu in het Verdrag en in de richtlijn een speciale status. Voor 
deze informatie gelden de uitzonderingsgronden in beginsel niet, want deze 
informatie dient altijd openbaar te zijn. De richtlijn staat voor emissiegegevens een 
belangenafweging namelijk alleen toe in verband met internationale betrekkingen, 
openbare veiligheid, defensie, de rechtsgang en intellectuele eigendomsrechten. 
 

In par. 3.4.2 wordt geïnventariseerd of, en zo ja hoe, de in art. 4 richtlijn genoemde 
uitzonderingsgronden voor het verstrekken van milieu-informatie in de 
Nederlandse wetgeving zijn opgenomen. Par. 3.4.3 geeft een overzicht van de 
knelpunten op dit gebied. Par. 3.4.4 bespreekt een recente uitspraak over de 
reikwijdte van de uitzonderingsgronden van de richtlijn. In par. 3.4.5 wordt 
nagegaan of er criteria zijn voor de besluitvorming. Par. 3.4.6 gaat in op de 
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bijzondere positie van het begrip ‘emissies’. Een vergelijkende beschrijving van de 
uitzonderingsgronden in het Verdrag, de richtlijn en de Wob is te vinden in bijlage 
7.  
 

Zoals hierna wordt beschreven, zijn er diverse verschillen tussen de formulering 
van uitzonderingen in de richtlijn en in de Wob. Een aantal uitzonderingen is als 
zodanig niet in de Wob opgenomen, maar is wel impliciet te vinden in gronden die 
raakvlakken hebben met de richtlijnuitzonderingen. De absolute formulering in de 
Wob, ook voor milieu-informatie, van de weigeringsgronden betreffende de 
eenheid van de Kroon, de veiligheid van de Staat en de bescherming van bepaalde 
persoonsgegevens lijkt niet in overeenstemming te zijn met het relatieve stelsel van 
de richtlijn en met de absolute openbaarheid die voor emissiegegevens vereist is.  
Een ander knelpunt lijkt te zijn dat de Wob het richtlijnbegrip ‘openbare veiligheid’ 
lijkt uit te breiden met de betekenis: veiligheid voor bedrijven. 
Eén Wob-uitzonderingsgrond komt niet in de richtlijn voor en lijkt daarmee niet 
inpasbaar in het limitatief ogende richtlijnstelsel. De Afdeling heeft zowel over het 
richtlijnbegrip openbare veiligheid als over het al of niet limitatief zijn van de 
richtlijn prejudiciële vragen voorgelegd aan het EG-Hof van Justitie (zie par. 3.4.4). 

3.4.2 IMPLEMENTATIE UITZONDERINGSGRONDEN RICHTLIJN 2003/4 

De verzochte informatie is niet in bezit (art. 4 lid 1 onder a richtlijn) 
Deze grond is niet expliciet als uitzonderingsgrond opgenomen. Omdat de Wob 
alleen betrekking heeft op informatie in een document dat bij het bestuursorgaan 
berust (art. 1 onder a Wob) kan deze formulering als weigeringsgrond gebruikt 
worden. Vervolgens geldt er een verwijsplicht en een doorzendplicht (art. 4 Wob, 
of art. 2:3 lid 1 Awb). Met betrekking tot dit punt is er overeenstemming met de 
richtlijn. 

Het verzoek is kennelijk onredelijk (art. 4 lid 1 onder b richtlijn) 
Deze uitzonderingsgrond is niet in de Wob opgenomen. De memorie van 
toelichting merkt op dat verzoeken in dit geval kunnen worden afgewezen op de 
grond dat de bestuurlijke aangelegenheid of het document niet of niet voldoende is 
aangegeven.64 
Dit lijkt in overeenstemming te zijn met de richtlijn, met de kanttekening dat 
hierbij dan ingevolge art. 3 lid 4 Wob om verduidelijking dient te worden verzocht, 
waarbij hulp dient te worden aangeboden. 

Het verzoek is te algemeen geformuleerd (art. 4 lid 1 onder c richtlijn) 
Deze uitzonderingsgrond is niet expliciet in de Wob opgenomen, maar kan, 
evenals in het voorgaande geval, wel worden gebruikt op de grond dat het 
document of de bestuurlijke aangelegenheid (zie art. 1 onder a en b Wob) niet of 
niet voldoende is aangegeven. Ook op dit punt is er overeenstemming met de 
richtlijn, met de kanttekening dat een verzoek om verduidelijking moet worden 
gedaan, waarbij hulp moet worden aangeboden (art. 3 lid 4 Wob).  

                                                                  
64 Kamerstukken II, 2004/05, 29 877, nr. 3, p. 16 (transponeringstabel). 
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Het verzoek betreft onvoltooid materiaal of onvoltooide documenten of 
gegevens (art. 4 lid 1 onder d richtlijn) 
Deze uitzonderingsgrond is niet als zodanig in de Wob opgenomen. De memorie van 

toelichting bij de Implementatiewet vermeldt dat, gelet op deze uitzonderingsgrond, de in 

de Wob bestaande bepaling inzake het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste 

kennis te kunnen nemen van informatie (art. 10 lid 2 onder f), gehandhaafd is.65 Deze 

uitzonderingsgrond uit de Wob is echter als zodanig niet in de richtlijn opgenomen, zodat 

deze voor milieu-informatie problematisch kan zijn. 

Het verzoek betreft interne mededelingen, rekening houdend met het 
openbaar belang dat is gediend met bekendmaking (art. 4 lid 1 onder e 
richtlijn) 
De Wob bevat in art. 11 lid 1 een uitzonderingsgrond voor persoonlijke 
beleidsopvattingen in documenten opgesteld voor intern beraad. Aan deze 
vanouds bestaande uitzonderingsgrond is in de Uitvoeringswet voor milieu-
informatie in art. 11 lid 4 een afwegingsvereiste toegevoegd, in verband met de 
belangenafweging tussen het belang van de bescherming van de persoonlijke 
beleidsopvattingen en het belang van openbaarmaking.66 Daarmee is deze 
uitzonderingsgrond in overeenstemming met de richtlijn, welke hier een afweging 
met het belang van bekendmaking vereist. 

Openbaarmaking doet afbreuk aan het vertrouwelijke karakter van 
handelingen van overheidsinstanties indien deze vertrouwelijkheid bij wet is 
voorzien (art. 4 lid 2 richtlijn) 
De Wob bevat in art. 10 lid 1 een absolute uitzonderingsgrond voor een geval 
waarin openbaarmaking de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen. 
Deze uitzonderingsgrond, die al in de Wob was opgenomen en die werd 
gehandhaafd, houdt verband met de onschendbaarheid van de constitutionele 
Koning. Beraad binnen de regering dient daartoe vertrouwelijk te blijven, aldus de 
memorie van toelichting bij de Implementatiewet. De uitzonderingsgrond uit het 
Verdrag, inzake de vertrouwelijkheid van het handelen van overheidsinstanties en 
inzake interne mededelingen van overheidsinstanties, zou ruimte bieden voor het 
handhaven van deze absolute uitzondering. 67 De richtlijn kent deze 
uitzonderingsgrond evenwel niet. De absolute formulering van de 
uitzonderingsgrond is daarom moeilijk inpasbaar in het relatieve 
uitzonderingsstelsel van art. 4 van de richtlijn. Bovendien bepaalt de richtlijn in art. 
4 lid 2 dat de uitzonderingsgrond inzake het vertrouwelijke karakter van 
overheidshandelingen geen basis is voor het weigeren van informatie over 
emissies. 
Art. 10 lid 8 van de Wob bevat nog wel een extra bepaling over het ‘in aanmerking 
nemen’ van milieu-informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu. Deze 
bepaling kan onder meer betrekking hebben op de uitzonderingsgrond inzake de 
eenheid van de Kroon. Met dit ‘in aanmerking nemen’ is evenwel nog geen sprake 
van een absolute openbaarheid voor de emissies naar het milieu. 
 

                                                                  
65 Kamerstukken II, 2004/05, 29 877, nr, 3, p. 16.  
66 Kamerstukken II, 2002/03, 28 835, nr. 3, p. 34 (memorie van toelichting Uitvoeringswet). 
67 Kamerstukken II, 2002/03, 28 835, nr. 3, p. 31-33. 
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Daarnaast bevat art. 10 lid 2 Wob de volgende relatieve uitzonderingsgrond: het 
niet opwegen tegen de economische of financiële belangen van de staat, de andere 
publiekrechtelijke lichamen of de in art. 1a (lid 1) onder c en d, Wob, bedoelde 
bestuursorganen. Deze grond is voor milieu-informatie alleen van toepassing 
voorzover het betreft handelingen met een vertrouwelijk karakter (art. 10 lid 5 
Wob). Ook deze bepaling was al in de Wob opgenomen. Anders dan de richtlijn 
bevat de Wob niet de voorwaarde ‘indien deze vertrouwelijkheid bij wet is 
voorzien’. De formulering van de Wob lijkt daarom in vergelijking met die van de 
richtlijn te ruim te zijn. 

Openbaarmaking doet afbreuk aan internationale betrekkingen, openbare 
veiligheid of nationale defensie (art. 4 lid 2 richtlijn) 
Uitzonderingsgronden in de Wob die hiermee raakvlakken hebben, zijn:  
 het kunnen schaden van de veiligheid van de staat (art. 10 lid 1 onder a) 

(absolute uitzonderingsgrond);  
 de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties (art. 10 lid 2 onder a) (relatieve uitzonderingsgrond). 
 

Anders dan in de richtlijn, die alle uitzonderingsgronden relatief formuleert, wordt 
in de Wob voor de veiligheid van de staat een absolute uitzondering gecreëerd. 
 
Ter uitwerking van de uitzonderingsgrond inzake openbare veiligheid uit de 
richtlijn is met de Uitvoeringswet in art. 10 lid 7, onder b, Wob, de beveiliging van 
bedrijven en het voorkomen van sabotage als uitzonderingsgrond opgenomen, 
aldus wordt opgemerkt in de memorie van toelichting bij de Implementatiewet.68 
Betwijfeld kan worden of deze uitwerking past onder het begrip ‘openbare 
veiligheid’ uit de richtlijn. Zie in verband hiermee de onder paragraaf 3.4.4 
behandelde jurisprudentie. 

Openbaarmaking doet afbreuk aan de rechtsgang, de mogelijkheid voor een 
persoon om een eerlijk proces te krijgen of de mogelijkheid voor een 
overheid om een onderzoek van strafrechtelijke of disciplinaire aard in te 
stellen (art. 4 lid 2 onder c, richtlijn) 
Uitzonderingsgronden in de Wob die hiermee deels samenvallen zijn: 
 de opsporing en vervolgen van strafbare feiten (art. 10 lid 2 onder c) 
 inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen (art. 10 lid 2 onder d). 
De uitzonderingsgrond in verband met de mogelijkheid van een eerlijk proces, is 
niet afzonderlijk in de Wob opgenomen. Dit lijkt in overeenstemming te zijn met 
de richtlijn. Het is hierbij wel de vraag of de Wob-uitzonderingsgrond ‘inspectie, 
controle en toezicht door bestuursorganen’ niet te ruim is, gezien de 
richtlijnomschrijving. 

De vertrouwelijkheid van commerciële of industriële informatie, wanneer 
deze bij nationale of communautaire wetgeving geboden wordt (...) (art. 4 lid 
2 onder d, richtlijn 
Deze voorheen in de Wob opgenomen absolute uitzonderingsgrond is reeds bij de 
Uitvoeringswet, overeenkomstig Verdrag en richtlijn, relatief gemaakt (art. 10 lid 1 

                                                                  
68 Kamerstukken II, 2002/03, 28 835, nr. 3, p. 32-33. 
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onder c jo. art. 10 lid 4, tweede volzin). Op dit punt is er overeenstemming met de 
richtlijn. 

Intellectuele-eigendomsrechten (art. 4 lid 2 onder e, richtlijn) 
Deze uitzonderingsgrond is als zodanig niet in de Wob opgenomen. De Wob-
uitzonderingsgrond ‘voorkomen onevenredige bevoordeling of benadeling’ heeft 
hiermee raakvlakken. Deze Wob-uitzonderingsgrond is reeds op grond van 
richtlijn 90/313 buiten toepassing verklaard voor milieu-informatie. Daarmee is er 
op dit punt overeenstemming met de richtlijn. 

Vertrouwelijkheid persoonsgegevens of dossiers betreffende een natuurlijke 
persoon wanneer de persoon niet heeft ingestemd met bekendmaking van de 
informatie aan het publiek, wanneer in deze vertrouwelijkheid is voorzien 
naar nationaal of gemeenschapsrecht (art. 4 lid 2 onder f, richtlijn) 
In deze uitzonderingsgrond voor persoonsgegevens is er sprake van een inperking, 
namelijk in het geval dat de betrokkene instemt met bekendmaking. Deze 
inperking is bij de Uitvoeringswet in art. 10 lid 3 Wob opgenomen. Daarmee is er 
op dit punt overeenstemming met de richtlijn. 
De Wob-uitzondering inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals 
neergelegd in art. 10 lid 1 onder d Wob, met verwijzing naar specifieke wetgeving 
(Wet bescherming persoonsgegevens), is als absolute uitzonderingsgrond 
geformuleerd. Alleen emissiegegevens zijn hiervan uitgezonderd (art. 10 lid 4 
Wob). De absolute formulering van de uitzonderingsgrond in art. 10 lid 1 onder d 
Wob lijkt niet in overeenstemming te zijn met de relatieve afweging die de richtlijn 
ook hier verlangt op basis van art. 4 lid 2, tweede alinea.  

De belangen of de bescherming van iedere persoon die verzochte informatie 
vrijwillig heeft verstrekt, zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn (…), tenzij 
die persoon heeft ingestemd met het vrijgeven van de informatie (art. 4 lid 2 
onder g) 
De Wob kent deze uitzonderingsgrond niet. Daarmee is er op dit punt geen strijd 
met de richtlijn. 

De bescherming van het milieu waarop die informatie betrekking heeft, zoals 
de habitat van zeldzame soorten (art. 4 lid 2 onder h, richtlijn) 
Deze uitzonderingsgrond was al eerder in de Wob opgenomen en is in het kader 
van de Uitvoeringswet verplaatst naar art. 10 lid 7 onder a Wob. Daarmee is er op 
dit punt overeenstemming met de richtlijn. 

3.4.3 OVERZICHT GESIGNALEERDE KNELPUNTEN BETREFFENDE DE 

UITZONDERINGSGRONDEN 

 Anders dan de richtlijn, die alle uitzonderingsgronden relatief formuleert, bevat 
de Wob voor de veiligheid van de staat een absolute uitzonderingsgrond, ook 
voor milieu-informatie. 

 
 Ook de absolute Wob-uitzonderingsgrond in verband met de ‘eenheid van de 

Kroon’, ook als het milieu-informatie betreft, lijkt niet te passen in het relatieve 
uitzonderingsstelsel van art. 4 richtlijn.  
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 De absolute formulering in verband met de bescherming van persoonsgegevens 
lijkt, voor wat milieu-informatie betreft, niet in overeenstemming te zijn met de 
relatieve afweging die de richtlijn ook hier verlangt (art. 4 lid 2, tweede alinea).  

 
 De bijzondere positie welke het Verdrag en de richtlijn toekennen aan gegevens 

over emissies in het milieu, is in de Wob niet ten aanzien van alle 
uitzonderingsgronden doorgevoerd waarvoor de richtlijn dit vereist. Het ‘in 
aanmerking nemen’ of bepaalde informatie betrekking heeft op emissies in het 
milieu (art. 10 lid 8) lijkt onvoldoende om de vereiste absolute openbaarheid te 
verzekeren. 

 
 Ingeval van economische of financiële belangen van de Staat, van andere 

publiekrechtelijke lichamen of bepaalde bestuursorganen is voor het van 
toepassing zijn op milieu-informatie met een vertrouwelijk karakter in de Wob 
niet opgenomen dat de vertrouwelijkheid bij wet is voorzien (art. 10 lid 2 onder b 
jo. lid 5). 

 
 De Wob-uitzonderingsgrond in verband met het belang van de geadresseerde 

om als eerste kennis te nemen van informatie. De richtlijn kent deze 
uitzonderingsgrond niet. 

 
 Betwijfeld kan worden of de uitwerking van het begrip openbare veiligheid in 

de zin van veiligheid voor bedrijven, past onder het begrip ‘openbare veiligheid’ 
uit de richtlijn.  

3.4.4 JURISPRUDENTIE OVER DE REIKWIJDTE VAN DE UITZONDERINGSGRONDEN  

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2008 aan de EG-rechter onder meer de 
vraag voorgelegd of de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage, 
onder één van de in art. 4 lid 2 genoemde belangen kan worden gebracht.69  In deze 
zaak gaat het onder meer om de verhouding van de vertrouwelijkheidsregeling 
van richtlijn 2001/18 in relatie tot de openbaarheidsregeling van richtlijn 2003/4. 
 

Onderwerp van geschil is de uitleg van het begrip ‘plaats van introductie’ bij 

veldproeven met genetisch gemodificeerde organismen. Deze plaats mag krachtens een 

in richtlijn 2001/18 opgenomen vertrouwelijkheidsregeling niet als vertrouwelijk 

worden beschouwd. In dat kader luidt één van de vragen in hoeverre de 

uitzonderingsgronden van art. 4 lid 2 van richtlijn 2003/4 limitatief zijn en zo ja, of de 

beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage ten behoeve van het 

biotechnologische ontwikkelingsklimaat in Nederland onder één van de in art. 4 lid 2 

genoemde rechtvaardigingsgronden kan worden gebracht. Wanneer de 

uitzonderingsgronden niet limitatief zijn, luidt de vraag of de genoemde beveiliging en 

het voorkomen van sabotage een uitzonderingsgrond kunnen zijn. Ook worden vragen 

gesteld over de proportionaliteit van door het bevoegd gezag gehanteerde kadastrale 

grenzen van aanduiding van het proefgebied. 

 

                                                                  
69 ABRvS 16 juli 2008, M en R 2009/1, nr. 8 m.nt. Vogelezang-Stoute (Greenpeace/minister VROM) 

(proefveldjes genetisch gemodificeerde organismen). 



 OPENBAARMAKING VAN MILIEU-INFORMATIE 

EVALUATIE VAN DE UITVOERING VAN VERPLICHTINGEN UIT HET AARHUS-VERDRAG EN VAN RICHTLIJN 2003/4/EG 

 

STEM 2008  45 

In deze zaak is geen uitspraak gedaan.70  Wel deed het Hof van Justitie recentelijk 
een uitspraak die eveneens de uitleg van de uitzonderingsgronden van richtlijn 
2003/4 betreft. 
 

Ook in deze zaak is de openbaarheid van informatie over veldproeven met genetisch 

gemodificeerde organismen en de reikwijdte van het begrip ‘plaats van introductie’ 

onderwerp van het geschil. Ook hier gaat het onder meer om de uitzonderingsgronden 

van richtlijn 2003/4, om de afweging van het belang inzake de bescherming van de 

openbare orde, en de verhouding tussen de richtlijnen 2001/18 (en rechtsvoorganger 

90/220) en 2003/4. Het Hof oordeelt dat richtlijn 2001/18 een omvattende regeling 

bevat voor het recht van toegang van het publiek op het betrokken gebied en voor het 

bestaan van eventuele uitzonderingen op dit recht. Gezien de formulering van art. 25 

lid 4 van richtlijn 2001/18 kunnen overwegingen in verband met de bescherming van 

de openbare orde geen redenen vormen om de toegang tot de genoemde gegevens te 

beperken, aldus het Hof. Het Hof verwijst daarbij naar eerdere uitspraken waarin werd 

geoordeeld dat openbare orde kwesties geen reden kunnen vormen om verplichtingen 

die uit het gemeenschapsrecht voortvloeien niet na te komen. Ook oordeelt het Hof dat 

een lidstaat zich niet kan beroepen op een uitzonderingsbepaling in richtlijn 2003/4 om 

de toegang te weigeren tot informatie die op grond van richtlijn 2001/18 zich in het 

publieke domein bevindt.71  

 
Met dit arrest schept het Hof duidelijkheid over de verhouding tussen richtlijn 
2001/18 en richtlijn 2003/4. De uitzonderingsgronden van richtlijn 2003/4 mogen 
niet gebruikt worden om de openbaarheid van informatie in te perken die op 
grond van richtlijn 2001/18 openbaar is. Daarmee wordt voor een deel antwoord 
gegeven op vragen die in de hiervoor genoemde zaak gesteld zijn.  
 
Nog open staat de vraag in hoeverre, meer in het algemeen, de beveiliging van 
bedrijven en het voorkomen van sabotage ten behoeve van het biotechnologische 
ontwikkelingsklimaat onder één van de uitzonderingsgronden (zoals openbare 
veiligheid) van richtlijn 2003/4 zou kunnen vallen. Het Hof heeft al duidelijk 
gemaakt dat vrees voor openbare orde-problemen geen reden kan zijn om 
gemeenschapsverplichtingen niet na te komen. Een oprekking van het begrip 
‘openbare veiligheid’ (art. 4 lid 2 onder b, van richtlijn 2003/4) lijkt daarom niet erg 
waarschijnlijk. 
 
Nog open staat eveneens de vraag of de uitzonderingsgronden van richtlijn 2003/4 
limitatief zijn. De gedetailleerde formulering van art. 4 lijkt geen aanleiding te 
geven om te veronderstellen dat deze opsomming niet limitatief zou zijn.  

                                                                  
70 Het zaaknummer is C-359/08. Bij beschikking van de president van het Hof van 2 april 2009 is deze 

zaak doorgehaald in het register van het Hof. De hierna besproken Hof-uitspraak in de zaak C-552/07 

was namelijk voor de Afdeling Bestuursrechtspraak aanleiding haar prejudiciële vragen niet te 

handhaven.  
71 HvJEG 17 februari 2009, zaak C-552/07, Commune de Sausheim tegen Pierre Azelvandre. 
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3.4.5 CRITERIA VOOR DE BESLUITVORMING OVER DE UITZONDERINGSGRONDEN 

Art. 4 lid 3 van de richtlijn bepaalt dat lidstaten die voorzien in uitzonderingen op 
het verstrekken van milieu-informatie een voor het publiek toegankelijke lijst van 
criteria kunnen opstellen aan de hand waarvan zij over de behandeling van een 
aanvraag om informatie kunnen besluiten. De memorie van toelichting bij de 
Implementatiewet vermeldt ten aanzien van art. 4 lid 3 van de richtlijn dat 
implementatie in een wettelijke maatregel niet noodzakelijk is en dat aan deze 
‘kan-bepaling’ uitvoering wordt gegeven door middel van praktische 
voorzieningen zoals het beschikbaar stellen van handleidingen.72 Voorzover kon 
worden nagegaan zijn er, naast onderstaande projecten, geen praktische 
voorzieningen in verband met de besluitvorming over de uitzonderingsgronden. 
 
 

Het ‘Project Implementatie Aarhus (PRIMA) – Milieu-informatie’73 beoogt de uitvoering 

van het Verdrag en de Richtlijn door de betrokken overheden zo goed mogelijk te 

structureren en te faciliteren. Dit project richt zich met name op praktische en 

procedurele aspecten en niet zozeer op het regelen van uitzonderingen. Via de 

‘SenterNovem-Infomil’-website inzake ‘Aarhus’74 is een ‘Handreiking’ beschikbaar 

waarop de systematiek en inhoud van de wet en enige jurisprudentie op hoofdlijnen 

worden beschreven.75 Onder ‘Toepassing weigeringsgronden’ is hier een summiere 

beschrijving opgenomen van de weigeringsgronden, met verwijzing naar enige 

jurisprudentie. De informatie is totstandgekomen op initiatief van gezamenlijk 

overheden vertegenwoordigd in het DUIV-overleg (ministerie VROM/DG 

milieubeheer, Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg, Vereniging 

Nederlandse Gemeenten). Deze informatie heeft geen duidelijke juridische status. De 

ministeriële circulaire Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur76 heeft geen 

betrekking op het toestaan van uitzonderingen, maar op organisatorische en 

procedurele zaken.  

 
In 2009 publiceerde het ministerie VROM de Circulaire vertrouwelijke behandeling 
bedrijfs-, fabricage- en NAW-gegevens. Deze circulaire is in de eerste plaats 
bedoeld voor de bedrijven die gegevens aan een bestuursorgaan verstrekken en 
voor bestuursorganen die deze gegevens ontvangen, maar bevat ook bruikbare 

                                                                  
72 Kamerstukken II 2004/05, 29 877, nr. 3, p. 18.   
73 OpdenKamp Adviesgroep B.V., Project Implementatie Aarhus (PRIMA)-Milieu-informatie, fase 1, 

2004. Zie over dit project ook hierna par. 5.2. 
74 Een initiatief van de gezamenlijke overheden vertegenwoordigd in het DUIV (ministerie VROM, Unie 

van Waterschappen, Interprovinciaal overleg en Vereniging Nederlandse Gemeenten). 
75 Zie http://www.infomil.nl onder wetgeving en handhaving, Aarhus, Handreiking. Met ingang van 1 

januari 2009 heeft Infomil geen helpdesk meer voor het Verdrag van Aarhus. De handreiking blijft 

bestaan. 
76 Stcrt. 1992, 84.  Mede op basis van deze circulaire, met modelregeling, zijn per ministerie 

uitvoeringsregelingen tot stand gekomen. De uitvoeringsregeling ministerie VROM (Stcrt. 1992, 242) 

bevat praktische en procedurele zaken, zoals het aanleggen van een register, het aanwijzen van 

informatiepunten, een procedure voor het behandelen van verzoeken om informatie via een Wob-

contactfunctionaris.  
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informatie voor derden die een Wob-verzoek (willen) indienen.77 De circulaire 
bevat geen lijst met criteria voor het toestaan van uitzonderingen, maar geeft wel 
een toelichting op de relevante bepalingen, onder verwijzing naar parlementaire 
behandeling, Europese regelgeving en jurisprudentie, in verband met bedrijfs- en 
fabricagegegevens. De circulaire kan beschouwd worden als pseudoregelgeving in 
verband met de uitzondering voor bedrijfs- en fabricagegegevens.  

3.4.6 BIJZONDERE POSITIE GEGEVENS INZAKE EMISSIES IN HET MILIEU 

Gezien de bijzondere positie die het begrip ‘emissies in het milieu’ heeft in de 
richtlijn en het Verdrag, in het bijzonder bij de uitzonderingsgrond 
vertrouwelijkheid van commerciële en industriële informatie, is de reikwijdte van 
het begrip emissies van groot belang. De begrippen ‘emissies’ en ‘emissies in het 
milieu’ worden in geen van de openbaarheidsregelingen gedefinieerd. De 
begrippen worden in het Verdrag, de richtlijn en de Wob als volgt gebruikt. 
 
 Het Verdrag plaatst de openbaarmaking van informatie over emissies, die 

relevant is voor de bescherming van het milieu in het kader van de 
uitzonderingsgrond voor vertrouwelijke commerciële en industriële informatie. 
Als het om deze vertrouwelijke informatie gaat, moet emissie-informatie toch 
openbaar worden gemaakt (art. 4 lid 3 sub d Verdrag). De uitzonderingsgrond 
voor vertrouwelijke bedrijfsinformatie mag dan dus niet worden gehanteerd.  

 Daarnaast bepaalt het Verdrag dat de informatie die betrekking heeft op 
emissies in het milieu in aanmerking dient te worden genomen bij de restrictieve 
interpretatie van de vorengenoemde uitzonderingsgronden (art. 4 lid 3 sub h). 
Hier betreft het dus niet alleen de commerciële en industriële informatie, maar 
ook andere uitzonderingsgronden. 

 Het PRTR-protocol spreekt niet over emissies maar over ‘uitstoot’; hieronder 
wordt verstaan het brengen van verontreinigende stoffen in het milieu als 
gevolg van enige menselijke activiteit, opzettelijk of onbedoeld, al dan niet met 
een regelmatig karakter, met inbegrip van (…)’ (art. 2 onder 7).  

 In de richtlijn omvat het begrip milieu-informatie ook emissies. Emissies zijn 
onderdeel van de factoren die het vrijkomen van stoffen in het milieu betreffen 
en die elementen van het milieu aantasten of waarschijnlijk aantasten (art. 2 lid 1 
richtlijn 2003/4/EG). Deze omschrijving is overgenomen in art. 19.1a lid 1, 
onder b, Wm. 

 De richtlijn maakt, anders dan het Verdrag, niet het onderscheid tussen 
enerzijds de ‘emissie-informatie’ die openbaar moet worden gemaakt in relatie 
tot commerciële of industriële informatie en anderzijds de ‘informatie over 
emissies in het milieu’ die meer in het algemeen bij de uitzonderingsgronden ‘in 
aanmerking dient te worden genomen’. Art. 4 van de richtlijn bepaalt dat indien 
het ‘informatie over emissies in het milieu’ betreft de weigeringsgronden onder 
art. 4 lid 2  sub a, d, f, g en h, niet gebruikt mogen worden. Dat betekent, kort 
gezegd, dat daarbuiten alleen vallen de verzoeken die kennelijk onredelijk zijn 
of te algemeen geformuleerd zijn, of die betrekking hebben op intellectuele-
eigendomsrechten. 

                                                                  
77 www.vrom.nl, dossier openbaarheid van milieu-informatie. 
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 De Wob bepaalt in art. 10 lid 4, eerste volzin dat, indien milieu-informatie 
betrekking heeft op emissies in het milieu, de uitzonderingsgronden bedrijfs- en 
fabricagegegevens, persoonsgegevens, eerbiediging persoonlijke levenssfeer en 
bescherming van het milieu waarop de informatie betrekking heeft, niet van 
toepassing zijn. Daarnaast wordt in art. 10 lid 8 Wob in meer algemene zin 
bepaald dat bij toepassing van art. 10, eerste, tweede en zevende lid, ‘in 
aanmerking wordt genomen’ of de informatie betrekking heeft op emissies in 
het milieu.  

 Omdat het begrip milieu-informatie is opgenomen in art. 19.1a Wm, is ook de 
omschrijving van het begrip emissies in de Wm relevant. De Wm definieert 
‘emissie’ als: stoffen, trillingen, warmte, die of geluid dat direct of indirect 
vanuit een bron in de lucht, het water of de bodem worden, onderscheidenlijk 
wordt gebracht (art. 1.1 lid 1 Wm). 

 
De memorie van toelichting bij de Uitvoeringswet vermeldt dat het bij 
emissiegegevens zowel gaat om emissies vanuit puntbronnen als vanuit diffuse 
bronnen, naar lucht, water en bodem.78 Het betreft dus niet alleen emissies vanuit 
inrichtingen. Dit duidt op een ruime uitleg van het begrip.  
 
In verband met de vraag of gegevens over concentraties en debieten als 
emissiegegevens moeten worden beschouwd, oordeelde de Rechtbank Rotterdam 
dat niet zonder meer aannemelijk is dat deze gegevens onderliggende gegevens 
zijn die niet tot emissies gerekend worden. 
 

De voorzitter leidt dit af uit de definitie van het begrip milieu in art. 1.1 Wm. Hij 

overweegt daarbij dat het begrip ‘onderliggende gegevens’ wel in de memorie van 

toelichting (bij de Implementatiewet) wordt gebruikt, maar niet in het Verdrag van 

Aarhus wordt genoemd. Het begrip onderliggende gegevens zoals gebruikt in de 

memorie van toelichting ziet op de in art. 7, derde lid, Wob, te verstrekken informatie 

over de methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van milieu-informatie.79 

 
In een recente uitspraak bepaalde de Rechtbank Amsterdam dat gegevens die ten 
grondslag liggen aan emissiegegevens niet zelf ook als emissiegegevens kunnen 
worden beschouwd. 
 

Het ging in deze zaak om broeikasgasemissierechten. De rechtbank constateert dat 

blijkens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Implementatiewet handel in 

broeikasgasemissierechten (Kamerstukken II 2003/04, 29 565, nr. 3, p. 78-79) uit het 

stelsel van richtlijn 2003/4 kan worden afgeleid dat gegevens die ten grondslag liggen 

aan emissiegegevens, zoals energiegegevens en gebruikte methodes bij het samenstellen 

van een emissieverslag, niet zelf ook als emissiegegevens worden beschouwd. In 

aanvulling daarop kunnen, blijkens de memorie van toelichting bij de 

Implementatiewet EG-richtlijnen eerste en tweede pijler Verdrag van Aarhus, 

                                                                  
78 Kamerstukken II, 2002/03, 28 835, nr. 3, p. 18. 
79Vzngr. Rb Rotterdam 30 mei 2008, WOB 08/1676 en 08/1677, tevens uitspraak in hoofdzaak (St. 

Natuur en Milieu/DCMR). Tegen het DCMR-besluit dat concentratiegegevens niet openbaar zijn, is een 

beroep van St. Natuur en Milieu aanhangig. 
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onderliggende gegevens niet zelf ook als emissiegegevens worden beschouwd, aldus de 

rechtbank.80 

 
In aanmerking nemende dat in de omschrijving van het begrip milieu-informatie 
expliciet is bepaald dat kosten-baten en andere economische analyses en 
veronderstellingen die worden gebruikt ten behoeve van maatregelen en 
activiteiten onder dit begrip vallen, lijkt deze omschrijving weinig steun te bieden 
voor de uitleg uit de memorie van toelichting dat ‘onderliggende gegevens’ geen 
deel zouden uitmaken van het begrip emissies.  
  
Geconcludeerd kan worden dat de reikwijdte van het begrip emissies nog 
onvoldoende is uitgekristalliseerd. Jurisprudentie zal op dit punt verdere 
duidelijkheid moeten brengen. 
 

3.5 TARIEVEN VOOR HET VERSTREKKEN VAN MILIEU-INFORMATIE 

3.5.1 INLEIDING 

Deze paragraaf behandelt de vragen over vergoedingen voor het verstrekken van 
milieu-informatie (onderzoeksvraag 6). De Commissievragen over dit onderwerp 
luiden: Kunnen overheidsinstanties voor het verstrekken van milieu-informatie 
een vergoeding verlangen? Hebben zij vaste tarieven daarvoor? Geef voorbeelden 
van maatregelen die overheidsinstanties hebben genomen wat betreft 
vergoedingen. Uit het onderstaande komt naar voren dat dit onderwerp voor 
landelijke overheidsinstanties anders geregeld is dan voor lagere overheden. De 
richtlijnvereisten op dit punt verschillen van die van het Verdrag. 

3.5.2 REGELING VAN TARIEVEN IN HET LICHT VAN RICHTLIJN 2003/4/EG 

De richtlijn bepaalt in art. 5 lid 2 dat overheidsinstanties voor het verstrekken van 
milieu-informatie een vergoeding kunnen verlangen, maar dat deze redelijk moet 
zijn. 
Over dit redelijkheidsvereiste vermeldt overweging 18 bij de richtlijn dat de 
vergoeding in principe de werkelijk gemaakte kosten van het produceren van het 
materiaal in kwestie niet te boven mag gaan. In bijzondere gevallen wordt een op 
de markt afgestemde vergoeding redelijk geacht, aldus de richtlijnoverweging. De 
richtlijn vereist in art. 5 lid 3 ook dat bij het vragen van een vergoeding vooraf een 
overzicht van de vergoedingen en van de voorwaarden of vrijstellingen wordt 
gepubliceerd. Deze richtlijnvereisten inzake de redelijkheid van de vergoeding en 
inzake het vooraf publiceren van tarieven zijn als zodanig niet in de nationale 
regelgeving geïmplementeerd. Voor de centrale overheid is aan deze vereisten wel 
voldaan in het op art. 12 Wob gebaseerde Besluit tarieven openbaarheid van 
bestuur. Art. 12 Wob heeft betrekking op de centrale overheid.  
 
Op grond van art. 12 Wob zijn in het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur 
vaste tarieven gesteld voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken 
en voor het vervaardigen van uittreksels of samenvattingen. Dit Besluit is van 

                                                                  
80 Rb Amsterdam 23 december 2008, nr. AWB 07/525 WOB.  
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toepassing op het verstrekken van informatie op verzoek door organen van de 
centrale overheid.81  
Het Besluit bepaalt dat voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken 
een vergoeding in rekening kan worden gebracht, welke niet meer bedraagt dan de 
kostprijs (art. 2 lid 1 en 3 Besluit). Daarbij gelden de volgende tarieven (art. 2 lid 2 
Besluit): 
 minder dan zes kopieën: gratis; 
 voor 6-13 kopieën: 4,50 €; 
 14 of meer kopieën: 0.35 € per kopie. 

Voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting 
van de inhoud kan een vergoeding in rekening gebracht; deze bedraagt 2,25 € per 
pagina van het uittreksel of de samenvatting (art. 3 Besluit). 
 
De Wob regelt niets over vergoedingen voor het verstrekken van milieu-informatie 
door de lagere overheid. Art. 12 Wob verleent daartoe ook niet de bevoegdheid. In 
de wetsgeschiedenis is uitdrukkelijk vermeld dat het niet nodig is dat de regering 
de bevoegdheid krijgt om bijvoorbeeld de gemeentelijke tarieven te reguleren.82  
 
Specifiek voor milieu-informatie bepaalt art. 19.1b Wm voor het inzage geven in 
een beschikking en het verstrekken van een exemplaar daarvan, het volgende. Het 
bevoegd gezag geeft aan een ieder desgevraagd inzage in de aldaar genoemde 
beschikkingen, na afloop van de beroepstermijn en voordat de beschikking teniet 
gaat. Voor het verstrekken van een exemplaar van de beschikking mag een 
vergoeding van ten hoogste de kosten in rekening worden gebracht. Deze regeling 
betreft bepaalde beschikkingen waarop de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 Awb van toepassing is. Voorzover mogelijk 
geldt dit ook voor de bijbehorende stukken die ter inspraak hebben gelegen bij de 
totstandkoming van de beschikking, aldus art. 19.1b Wm. De Awb bepaalt dat bij 
het verstrekken van een afschrift van ter inzage gelegde stukken betreffende een 
ontwerpbesluit, het bestuursorgaan een vergoeding kan vragen van ten hoogste de 
kosten (Awb art. 3:11 lid 3). Voor het in andere gevallen verstrekken van milieu-
informatie door lagere overheden en andere instanties onder de Wob, ontbreekt 
landelijke regelgeving over het hanteren van een redelijk tarief, bij het verlangen 
van een vergoeding. Dit geldt ook voor de verplichting tot het vooraf publiceren 
van het overzicht van gehanteerde tarieven, voorwaarden of vrijstellingen, zoals 
art. 5 lid 3 van de richtlijn vereist. De tariefstelling zal door lagere overheden 
overigens doorgaans wel geregeld zijn (zie het empirisch deel van dit onderzoek, 
par. 5.2.3), zoals door gemeenten in een legesverordening.  

 
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert in haar ledenbrief 04/139 om 

de vergoeding voor het verstrekken van milieu-informatie in de legesverordening te 

regelen. De VNG Tarieventabel leges bevat geen afzonderlijke onderdelen over milieu-

                                                                  
81 Stb. 1993, 112. 
82 Toelichting amendement Wiebenga/Mateman, Kamerstukken II 1988/89, 1985g, nr. 18. Daarbij werd 

vermeld dat de regering reeds op andere wijze in zulke gevallen een buitensporig tarief kan tegengaan. 
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informatie.83 Daar komt nog bij dat VNG-informatie niet toegankelijk is voor niet-leden 

van deze organisatie.84  

 
Dit betekent dat de rechten die de richtlijn aan de burger verleent, namelijk het 
informatie verkrijgen tegen een vooraf bekend redelijk tarief en eventuele 
voorwaarden of vrijstellingen daarbij, moeilijk kenbaar zijn in het geval dat een 
gemeente dit niet juist zou regelen.  

3.5.3 REGELING VAN TARIEVEN IN HET LICHT VAN HET VERDRAG 

Bij vergelijking van de richtlijn met het Aarhus-verdrag op het punt van de 
tarieven, valt op dat de richtlijn spreekt over het ‘publiceren’ van een overzicht van 
vergoedingen, inclusief bepaalde voorwaarden of vrijstellingen, terwijl het 
Verdrag in art. 4 lid 8 spreekt over het door overheidsinstanties aan verzoekers 
beschikbaar stellen van een dergelijk overzicht van vergoedingen, met vermelding 
van bepaalde bijzonderheden. Het Verdrag vereist hier dus een actieve inzet naar 
de verzoekers van informatie. De richtlijn lijkt op dit punt onvoldoende uitvoering 
te geven aan het Verdrag, en zal verdragsconform moeten worden geïnterpreteerd.  

3.5.4 CONCLUSIES EN AANBEVELING 

De richtlijnvereisten dat tarieven redelijk moeten zijn en dat vooraf een overzicht 
van tarieven wordt gepubliceerd, zijn als zodanig niet als verplichting in de 
nationale regelgeving opgenomen. Voor de nationale overheid is de tariefstelling 
wel geregeld, namelijk in het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur. Deze 
regeling geldt niet voor lagere overheden. De nationale regelgeving bevat geen 
algemene verplichting voor decentrale organen om voor het verstrekken van 
milieu-informatie een redelijk tarief te berekenen en om aan verzoekers vooraf 
informatie beschikbaar te stellen. 
 
Het Aarhus-verdrag stelt op het punt van de informatieverstrekking over 
vergoedingen verdergaande eisen dan de richtlijn. Een verdragsconforme 
interpretatie van de richtlijn brengt mee dat overheidsinstanties niet alleen dienen 
te ‘publiceren’. Zij dienen aan een informatieverzoeker een overzicht van 
vergoedingen en eventuele bijzonderheden beschikbaar te stellen. Aanscherping of 
verduidelijking van de richtlijn en van de nationale wetgeving op dit punt verdient 
aanbeveling. 

3.6 BEZWAAR EN BEROEP TEGEN EEN BESLUIT OP EEN VERZOEK OM MILIEU-INFORMATIE 

3.6.1 INLEIDING 

Een lidstaat dient te waarborgen dat een aanvrager die meent dat aan zijn verzoek 
niet is voldaan, toegang heeft tot de rechter. Deze paragraaf behandelt de regeling, 

                                                                  
83 De Handreiking kostentoerekening leges en tarieven (Deloitte Consultants, in opdracht van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken, juli 2007) gaat niet in op kostentoerekening voor het openbaar 

maken van milieu-informatie. 
84 De VNG-informatietelefoon geeft alleen informatie aan leden (dat wil zeggen gemeenten) 

(telefonische mededeling VNG-informatiecentrum 10-02-2009). De Databank modelverordeningen is 

alleen toegankelijk voor abonnees. 
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in de Wob en de Awb, van de procedure voor de toegang tot de rechter. Daarmee 
wordt onderzoeksvraag 7 beantwoord.  
 
Art. 6 lid 1 van de richtlijn vereist dat een lidstaat waarborgt dat een aanvrager die 
meent dat zijn verzoek om informatie is veronachtzaamd, ten onrechte (geheel of 
gedeeltelijk) is geweigerd, onvoldoende is beantwoord of op een andere wijze niet 
is behandeld overeenkomstig het bepaalde in de richtlijn, toegang heeft tot een met 
diverse waarborgen omklede beroepsprocedure. In het stelsel van de Wob en de 
Awb is dit als volgt geregeld. Art. 3 lid 1 Wob bepaalt dat een ieder een verzoek 
om informatie kan indienen. Daarmee is een aanvrager van informatie 
belanghebbende85 en kan in het kader van de Awb bezwaar worden ingediend 
tegen een Wob-besluit en vervolgens beroep worden ingesteld tegen een beslissing 
op bezwaar. 

3.6.2 BEZWAAR EN BEROEP 

Op grond van art. 7:1 Awb kan degene aan wie het recht is toegekend tegen een 
besluit beroep bij een administratieve rechter in te stellen, een bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Met het nemen van 
een besluit wordt gelijkgesteld de schriftelijke weigering een besluit te nemen en 
het niet tijdig nemen van een besluit (art. 6:2 Awb). Op de grondslag van een 
ontvankelijk bezwaar vindt door het bestuursorgaan een heroverweging van het 
besluit plaats (art. 7:11 Awb). Dit gebeurt in beginsel binnen zes weken na 
ontvangst van het bezwaarschrift (art. 7:10 Awb). 
Voor de behandeling van het bezwaar zijn geen kosten verschuldigd. Kosten die 
een belanghebbende redelijkerwijs moet maken, worden door het bestuursorgaan 
alleen vergoed indien sprake is van herroeping van de beslissing wegens aan het 
bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid (art. 7:15 Awb). 
 
In vervolg op de bezwaarprocedure kan een belanghebbende ingevolge art. 8:1 
Awb86 tegen een besluit beroep instellen bij de rechtbank. Op grond hiervan zal de 
aanvrager van informatie beroep kunnen instellen tegen de beslissing op bezwaar. 
Tegen de uitspraak van de rechtbank kan, in het algemene systeem van de 
bestuursrechtspraak in Nederland, hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.87 De uitspraak van de Afdeling is 
definitief. 
 
Op het indienen van een beroepschrift wordt griffierecht geheven. Dit bedraagt 
begin 2008 € 145 voor het instellen van beroep door een natuurlijke persoon en € 
288 indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld.88 Indien 
het beroep gegrond wordt verklaard, krijgt de indiener van het beroep het door 
hem betaalde griffierecht vergoed (art. 8:74 Awb). 

                                                                  
85 Belanghebbende is degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken (art. 1:2 lid 1 Awb). 
86 Juncto art. 43 Wet op de rechterlijke organisatie.  
87 Op grond van art. 8:6 lid 1 Awb kan dit alleen niet wanneer beroep bij een andere administratieve 

rechter kan of kon worden ingesteld. 
88 Art. 8:41 Awb en art. 39 Wet op de Raad van State. 
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3.6.3 CONCLUSIE 

Geconcludeerd kan worden dat de Awb-bezwaar- en beroepsprocedure voor 
degene die informatie vraagt voorziet in een procedure waarin deze tegen een 
besluit op zijn/haar aanvraag om informatie bezwaar kan maken en beroep kan 
instellen. Daarmee wordt voldaan aan het vereiste van art. 6 van de richtlijn tot het 
bieden van toegang tot de rechter.  

3.7 ENKELE BIJZONDERE GEHEIMHOUDINGS- EN VERTROUWELIJKHEIDSREGELINGEN 

3.7.1 INLEIDING 

Er bestaat een groot aantal bijzondere openbaarheidsregelingen. Voor milieu-
informatie is dat bijvoorbeeld de openbaarheidsregeling in hoofdstuk 19 Wm, 
welke de Wob aanvult. In verband met de openbaarheid van milieu-informatie zijn 
ook diverse geheimhoudings- of vertrouwelijkheidsregelingen voor het 
verstrekken van informatie over stoffen relevant. Het begrip milieu-informatie 
omvat ook informatie over stoffen. Het niet implementeren van richtlijn 2003/4 in 
de geheimhoudingsregeling van de toenmalige Wet milieugevaarlijke stoffen was 
voor de Afdeling aanleiding te oordelen dat de implementatie van deze richtlijn 
niet volledig is.89  
 

De Afdeling overweegt in de eerste plaats dat de geheimhoudingsbepaling in art. 56 

Wms niet voorziet in de verplichting om in geen geval de plaats van introductie 

vertrouwelijk te laten zijn. Daarmee is richtlijn 2001/18/EG, inzake genetisch  

gemodificeerde organismen, niet op juiste wijze geïmplementeerd. Omdat in de tweede 

plaats ook richtlijn 2003/4 niet in de Wms is geïmplementeerd, ziet de Afdeling geen 

mogelijkheid voor een richtlijnconforme interpretatie van deze richtlijn. Rechtstreeks 

beroep op richtlijn 2003/4 is nu mogelijk. Met het oog daarop stelt de Afdeling 

prejudiciële vragen over diverse aspecten van deze richtlijn. De Afdeling overweegt dat 

art. 56 Wms zich als een lex specialis verhoudt tot de Wob. De bijzondere wetgever 

heeft de regeling van de Wob te ruim geacht. Art. 56, zoals luidend voor 1 juli 2008, is 

dan ook een uitputtende regeling waarvoor de Wob moet wijken, aldus de Afdeling 

(overweging 2.3.5). Volgens vaste jurisprudentie overweegt de Afdeling ook in deze 

uitspraak dat uit de tekst van art. 2 Wob, in samenhang gelezen met de geschiedenis 

van totstandkoming van deze wet, volgt dat met de Wob niet is beoogd bestaande 

wettelijke regelingen inzake openbaarheid en geheimhouding op speciale terreinen 

opzij te zetten dan wel daarnaast een aanvullende mogelijkheid te bieden om 

informatie te verkrijgen.  

 

Het implementatiegebrek met betrekking tot richtlijn 2003/4 komt, nu de Wms 
inmiddels is vervallen, in een ander licht te staan. In par. 3.7.3 wordt daarop 
ingegaan  Daaraan voorafgaand worden in par. 3.7.2 enkele kanttekeningen 
geplaatst bij het begrip ‘uitputtende regeling’, zoals gehanteerd door de Afdeling. 
Par. 3.7.4 behandelt vervolgens de vraag wat het Afdelingsoordeel over het 
implementatiegebrek in de Wms-regeling betekent voor de regelgeving inzake 

                                                                  
89 ABRvS 16 juli 2008, M en R 2009/1, nr. 8 (veldproeven ggo’s); zie par. 3.4.3. 
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gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Par. 3.7.5 bevat conclusies en een 
aanbeveling. 

3.7.2 DE UITPUTTENDHEID VAN EEN BIJZONDERE OPENBAARMAKINGS- OF  

VERTROUWELIJKHEIDSREGELING 

De informatieverstrekking ingevolge de Wob gebeurt ‘onverminderd het elders bij 
wet bepaalde’ (art. 2 lid 1 Wob). Blijkens vaste jurisprudentie van de Afdeling doelt 
deze onverminderd-zinsnede op een uitputtende openbaarheidsregeling in de 
bijzondere wet. Deze gaat als lex specialis vóór boven de Wob. Ook de 
vorengenoemde uitspraak illustreert dat.  
 

Uit de tekst van de Wob en met name ook uit de geschiedenis van de totstandkoming 

daarvan blijkt duidelijk dat met deze wet niet is beoogd de bestaande wettelijke 

regelingen inzake openbaarheid en geheimhouding op speciale terreinen opzij te zetten 

dan wel daarnaast een aanvullende mogelijkheid te bieden om informatie te 

verkrijgen.90 Voor een aanvullende werking van de Wob is alleen dan geen plaats als de 

bijzondere regeling ook een uitputtend karakter heeft, aldus de Afdeling.91  
 

Bij de totstandkoming van de Wob heeft de Tweede Kamer uitgesproken dat 
bestaande bepalingen die ruimte laten voor verschillende uitleg, zo veel mogelijk 
in overeenstemming met de Wob uitgelegd moeten worden. In het licht van deze 
motie zal het begrip ‘uitputtende regeling’ restrictief moeten worden 
geïnterpreteerd. Uit de motie vloeit ook voort dat een bestuursorgaan een 
discretionaire bevoegdheid op grond van een bijzondere regeling zoveel mogelijk 
in overeenstemming met de criteria van de Wob dient uit te oefenen. 92   
 
Op basis van jurisprudentieonderzoek concluderen onderzoekers van de 
Universiteit Tilburg over de verhouding van de Wob tot bijzondere 
openbaarmakingsregelingen, het volgende. 
 

‘Toch is het opvallend dat soms zeer beknopte bepalingen over de vertrouwelijke aard 

van bepaalde gegevens door de rechter met een summiere motivering worden 

aangemerkt als een uitputtende bijzondere regeling die voorgaat op de Wob. De 

betreffende regelingen zijn soms als absolute geheimhoudingsbepalingen geformuleerd 

en bevatten zelden criteria om in geval van een conflict over de toepassing ervan een 

afweging van belangen te verrichten. (…) Het toetsingskader van de Wob zou in 

dergelijke gevallen een nuttige aanvullende werking kunnen hebben, doch de rechter 

                                                                  
90 Zie bijvoorbeeld ABRvS 3 maart 1997, AB 1997, 188. De geheimhoudingsbepaling in kwestie richt zich 

tot leden van de medezeggenschapsraad en niet op de verhouding tussen verzoeker van informatie en 

verweerder. Daarom is dit geen bijzondere bepaling die voorrang heeft, aldus de Afdeling. 
91 ABRvS 3 maart 1998, AB 1998, nr. 435 m.nt. ICvdV. 
92 Zie over deze motie Van der Sanden en bijbehorende jurisprudentie: L.J.A. Damen e.a., ‘Bestuursrecht 

deel 1’ tweede druk, Den Haag: Boom 2005, p. 309. 
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kiest er zelden voor de bijzondere regelingen in het licht van de uitzonderingsgronden 

van de Wob toe te passen.’93 

 
De Afdeling overweegt met regelmaat dat een regeling slechts als uitputtend kan 
worden aangemerkt indien zij beoogt te voorkomen dat door toepassing van de 
Wob afbreuk zou worden gedaan aan de goede werking van de bijzondere wet.94 
Zoals het onderzoek van de Universiteit Tilburg laat zien, gebeurt dit ook in het 
geval van zeer beperkte vertrouwelijkheids- en geheimhoudingsregelingen waar 
een aanvullende werking van de Wob voor de hand lijkt te liggen. De verhouding 
tussen de algemene openbaarheidsregeling in de Wob en de bijzondere regelingen 
is hier gecompliceerd omdat de bijzondere regelingen gericht zijn op degene die 
informatie aanlevert, maar niet op degene die informatie zoekt. Een bevoegdheid 
voor het verzoeken om informatie ontbreekt dan bijvoorbeeld. 
 
Ondanks vaak summiere motiveringen en het ontbreken van duidelijke criteria, 
kunnen uit de jurisprudentie enige aanwijzingen worden gedestilleerd die voor de 
Afdeling relevant zijn voor het al of niet uitputtend zijn van een bijzondere 
regeling:  
  doel en werking van de regeling: Een regeling kan slechts als uitputtend worden 

aangemerkt indien zij beoogt te voorkomen dat door toepassing van de Wob 
afbreuk zou worden gedaan aan de goede werking van de bijzondere wet. 
Hierbij gaat het vaak om een specifiek belang. Zo bevat de 
Luchtvaartongevallenwet een uitputtende bijzondere openbaarmakingsregeling 
gezien het specifieke belang van de veiligheid van de luchtvaart.95   

 oogmerk zoals blijkend uit de wetsgeschiedenis: Over de regeling in de toenmalige 
Bestrijdingsmiddelenwet oordeelt de Afdeling dat deze blijkens de 
wetsgeschiedenis beoogt een specifiek op de bescherming van het milieu en de 
volksgezondheid toegesneden regeling inzake openbaarheid en geheimhouding 
te zijn.96 Van minder belang dan het oogmerk is kennelijk dat de tekst van het 
artikel geen basis biedt voor openbaarmaking.97  

 reikwijdte van het onderwerp: Nu een regeling in het kader van de Wet op de 
geneesmiddelenvoorziening zich beperkt tot samenstelling, bereiding en handel 
in farmaceutische specialités en preparaten, kan hieruit niet worden afgeleid dat 
ook ten aanzien van informatie over andere onderwerpen geheimhouding moet 
worden betracht.98 

 geadresseerden: Beslissend voor het niet-uitputtend zijn van de regeling in de Wet 
medezeggenschap onderwijs was dat de geheimhoudingsbepalingen van deze 

                                                                  
93 ‘Over wetten en praktische bezwaren. Een evaluatie en toekomstvisie op de Wet openbaarheid van 

bestuur’, Universiteit Tilburg, 2004, p. 4-7. De Tilburgse onderzoekers verwijzen bij deze conclusie naar 

de toenmalige Bestrijdingsmiddelenwet en de Wet op de geneesmiddelenvoorziening.  
94 Zie hierover L. Kooman en R.Th.J. van ’t Zelfde, De Wob en bijzondere openbaarmakingsregelingen’ 

in: de Gemeentestem 2002, p. 490, met jurisprudentieverwijzingen. 
95 Bijvoorbeeld ABRvS 14 september 1999, AB 2002, 40 m.nt. SZ onder AB 2002, 41. 
96 ABRvS 10 augustus 2000, NJB 2000, 1880. 
97 Zie hierover: E.M. Vogelezang-Stoute, ‘Bestrijdingsmiddelenrecht. Een rechtsvergelijking’, (diss. 

UvA), Deventer: Kluwer 2004, p. 464-472. 
98 ABRvS 3 maart 1998, AB 1998, 435. 
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wet alleen een verplichting inhielden tussen leden van de 
medezeggenschapsraad jegens verweerder (het dagelijks bestuur van het 
stadsdeel) en niet zagen op de verhouding tussen de verzoeker van informatie 
en verweerde.99  

 
Geconcludeerd kan worden dat in het oordeel van de Afdeling bij een specifiek 
belang al snel sprake is van een uitputtende regeling. Het EG Hof van Justitie lijkt 
op dit punt een andere benadering te hanteren met het gebruik van de term 
‘omvattend’. Het Hof overweegt, in het hiervoor in par. 3.4.4 behandelde arrest, 
dat richtlijn 2001/18 een ‘omvattende regeling’ geeft voor het recht van toegang tot 
informatie op het betrokken gebied en voor het bestaan van eventuele 
uitzonderingen op dit recht. Daarbij overweegt het Hof dat richtlijn 2001/18 
nauwkeurig bepaalt welke van de verschillende gegevens die moeten worden 
meegedeeld, vertrouwelijk zullen worden behandeld. 100 Het Hof neemt hierbij dus 
ook in aanmerking in welke procedures de betreffende regeling voorziet. 

3.7.3 DE OPENBAARMAKINGSREGELING VOOR INFORMATIE OVER CHEMISCHE STOFFEN 

Met het vervallen van de Wms is ook de bijzondere geheimhoudingsbepaling voor 
stoffen uit art. 56 Wms vervallen. Voor stoffen die voorheen onder de Wms vielen 
en die niet onder het regime van de REACH-verordening vallen, geldt sinds 1 juni 
2008 titel 9.2 Wm.101 Nu deze titel geen specifieke openbaarheidsregeling voor 
stoffen bevat, zijn voor de stoffen die onder deze titel vallen de 
openbaarheidsbepalingen van hoofdstuk 19 Wm en aanvullend de Wob-
bepalingen van toepassing. Voor de chemische stoffen die onder de REACH-
verordening102 vallen, is de situatie anders. Overweging 117 bij REACH maakt dat 
duidelijk. Hierin wordt aangegeven dat het Agentschap en de lidstaten toegang tot 
informatie moeten verlenen overeenkomstig richtlijn 2003/4, verordening 
1049/2001 en het Verdrag van Aarhus. Voor documenten in beheer bij het 
Europese Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) geldt art. 118 van de 
REACH-verordening (zie bijlage 9). Voor documenten die bij lidstaten berusten, 
zal, gezien het stelsel van de REACH-verordening, richtlijn 2003/4 van toepassing 
zijn.103 Uitvoeringsbepalingen voor de REACH-verordening zijn opgenomen in titel 
9.3 Wm. Daarmee zijn ook hier, voorzover relevant, de Wm-
openbaarheidsbepalingen en de Wob van toepassing. In vervolg daarop kan 
geconcludeerd kan worden dat het implementatiegebrek dat zich onder de Wms 

                                                                  
99 ABRvS 3 maart 1997, AB 1997, 188.  
100 HvJEG 17 februari 2009, zaak C-552/07 (Commune de Sausheim/Pierre Azelvandre), overwegingen 

45-47 en 52. 
101 Dit betreft bijvoorbeeld genetisch gemodificeerde organismen. Van deze regeling zijn uitgezonderd 

voedingsmiddelen, genotmiddelen en diervoeders (art. 9.2.1.1 Wm).  
102 Verordening 1907/2006 van 18 december 2006, inzake de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van 

Chemische stoffen, PbEU 2007 L 136. 
103 Het gaat de reikwijdte van dit onderzoek te buiten om de verschillen tussen de 

openbaarheidsregeling van art. 118 REACH en richtlijn 2003/4 te behandelen. 
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oordeed niet meer aan de orde is voor zover de Wm-regelgeving van toepassing 
is.104   

3.7.4 DE OPENBAARMAKINGSREGELING VOOR INFORMATIE OVER BESTRIJDINGSMIDDELEN 

De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb)105 bevat in de art. 43 en 70 een 
vertrouwelijkheidsregeling voor bepaalde gegevens die een toelatingaanvrager 
levert in het kader van de toelatingsprocedure. Deze regeling continueert de 
vertrouwelijkheidsregeling uit de voormalige Bestrijdingsmiddelenwet 1962 
(Bmw). Uitgangspunt in deze regeling is dat de toelatingaanvrager gemotiveerd 
kan meedelen welke commercieel gevoelige informatie die hij aanlevert, 
vertrouwelijk moet blijven. De genoemde artikelen bevatten een opsomming van 
geleverde gegevens die niet vertrouwelijk zijn, waaronder een ‘beknopt overzicht 
van resultaten’ van bepaalde proeven.  
 
In de jurisprudentie onder de toenmalige Bmw is de Bmw-
vertrouwelijkheidsregeling beschouwd als een uitputtende regeling, die voorging 
boven de Wob.106 In de memorie van toelichting bij de Wgb neemt de regering ook 
het standpunt in dat de Wgb een uitputtende bijzondere openbaarmakingsregeling 
bevat. De Raad van State heeft zich in zijn advies bij het voorstel van wet op dit 
punt kritisch uitgelaten, onder verwijzing naar richtlijn 2003/4 en naar de 
bijzondere positie van informatie over emissies in het milieu. De Raad miste een 
overtuigende motivering voor het afwijken van de Wob.107 Daaraan kan 
toegevoegd worden dat de aanname van de regering dat met het – vanouds in de 
regelgeving opgenomen – beknopte overzicht van proeven zou zijn voldaan aan de 
vereisten met betrekking tot openbaarheid van richtlijn 2003/4, weinig 
overtuigend is.108 Het valt op dat, in het vervolg van de parlementaire 
voorbereiding van deze wet, de regering opmerkt dat de toelatingsrichtlijnen en de 
nationale regelgeving geen basis bieden voor nadere informatieverstrekking over 
het gebruik van middelen. In het kader van de in voorbereiding zijnde 
Gewasbeschermingsmiddelenverordening zijn hiervoor wel voorstellen in 
ontwikkeling. In dat kader zullen wij het Nederlandse standpunt nader bepalen, 
aldus de regering.109  
 
Van belang is dat de huidige Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn (91/414) 
vertrouwelijkheid van gegevens als uitgangspunt heeft. Geleverde gegevens die 

                                                                  
104 Overigens heeft de Afdeling in de in par. 3.7.1 behandelde uitspraak ook geoordeeld dat richtlijn 

2001/18 (inzake genetisch gemodificeerde organismen) onvolledig is geïmplementeerd in de 

regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen. Daarop wordt hier niet ingegaan. 
105 Stb. 2007, 125, nadien gewijzigd. 
106 Onder meer ABRvS 19 december 2000, JB 2001, 33, JM 2001, 35 m.nt. Lambers. Zie over dit onderwerp 

E.M. Vogelezang-Stoute, ‘Bestrijdingsmiddelenrecht. Een rechtsvergelijking’, Deventer: Kluwer 2004, p. 

465-472. 
107 Kamerstukken 2005/06, 30 474, nr. 4, p. 6. 
108 Kamerstukken II 2005/06, 30 474, nr. 3, p. 73-74. Zie hierover E.M. Vogelezang-Stoute, ‘De Wet 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden: beschermingsdoelstelling buiten beeld?’, M en R 2007/10, p. 

606-614, in het bijzonder p. 613. 
109 Kamerstukken II 2005/06, 30 474 nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag), p. 30.  
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industriële of commerciële geheimen bevatten en waarvan de aanvrager om 
vertrouwelijkheid verzoekt, zijn vertrouwelijk, aldus art. 14 van deze richtlijn. Een 
aantal limitatief opgesomde gegevens wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. 
Art. 14 verwijst tevens naar het onverminderd van toepassing zijn van de milieu-
informatierichtlijn.110 Bij inwerkingtreding van de momenteel in voorbereiding 
zijnde Gewasbeschermingsmiddelenverordening111 ontstaat een nieuwe situatie. 
Hoewel ook dit voorstel alleen een vertrouwelijkheidsregeling bevat (en geen 
openbaarheidsregeling voor verzoeken om openbaarheid), wordt slechts een 
beperkt aantal opgesomde gegevens als vertrouwelijk behandeld en is de 
verhouding tot de openbaarheidsregelgeving duidelijk. Zo wordt onder meer 
bepaald dat de Gewasbeschermingsmiddelenverordening geen afbreuk doet aan 
richtlijn 2003/4.112 (zie bijlage 9). 
 
Richtlijn 98/8/EG bevat een met richtlijn 91/414 vergelijkbare regeling voor 
biociden. Art. 19 van deze richtlijn verwijst naar het onverminderd van toepassing 
zijn van de toenmalige milieu-informatierichtlijn 90/313. Deze verwijzing zal dus 
ook gelden voor richtlijn 2003/4 als rechtsopvolger van richtlijn 90/313.  

3.7.5 CONCLUSIES EN AANBEVELING 

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat richtlijn 2003/4 in recente (voorstellen 
voor) Europese regelgeving steeds duidelijker een centrale plaats inneemt, ook als 
het specifieke regelingen voor stoffen betreft. Richtlijn 2003/4 is dan 
‘onverminderd’ van toepassing naast de specifieke regeling.  
 
Nu richtlijn 2003/4 niet is geïmplementeerd in de regelgeving voor 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, moet de implementatie op dit punt als 
onvolledig beschouwd worden. De vertrouwelijkheidsregeling in de huidige Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden biedt wel een basis voor de 
toelatingaanvrager of toelatinghouder die om geheimhouding van gegevens 
verzoekt, maar niet voor een derde-belanghebbende die informatie zoekt. 
Bovendien kan worden betwijfeld of deze vertrouwelijkheidsregeling, met onder 
meer het niet-vertrouwelijk zijn van een beknopt overzicht van 
onderzoeksresultaten, wel voldoende waarborgen biedt om te voldoen aan de 
openbaarheidsvereisten van richtlijn 2003/4.  Het verdient daarom aanbeveling de 
openbaarheidsvereisten van richtlijn 2003/4 te implementeren in de Wgb. 

                                                                  
110 Destijds was dit richtlijn 90/313/EEG. 
111 Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op 

de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (COM(2008) 93 def.).  
112 Art. 63 in de Voorlopige uitgave van de tekst van de verordening inzake het op de markt brengen van 

gewasbeschermingsmiddelen, zoals aangenomen door het Europees Parlement 13 januari 2009. 
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HOOFDSTUK 4 De regelgeving voor 
actieve openbaarheid van milieu-
informatie 

4.1 INLEIDING 

Art. 5 van het Verdrag van Aarhus bevat een groot aantal verplichtingen voor  
overheidsinstanties betreffende de wijze waarop deze instanties milieu-informatie 
moeten vergaren en openbaar maken. De vereisten voor deze actieve openbaarheid 
zijn in de richtlijn neergelegd in de art. 7 en 8. Bij vergelijking tussen het Verdrag 
en de richtlijn (zie bijlage 8) valt het volgende op: 
 de grens tussen toegang tot informatie op verzoek en het verspreiden van 

informatie in deze regelingen verschilt. Sommige onderwerpen die in het 
verdrag vallen onder het verspreiden van informatie, zoals het aanleggen van 
lijsten, registers of bestanden, het bijstaan van het publiek en het aanwijzen van 
contactpunten en het kosteloos verschaffen van toegang tot informatie (art. 5) 
vallen in de richtlijn onder ‘toegang tot informatie op verzoek’ (art. 3).  

 anders dan het Verdrag noemt de richtlijn onder het verspreiden van milieu-
informatie concreet: bepaalde vergunningen, milieuakkoorden, 
milieueffectbeoordelingen en risicobeoordelingen (art. 7 lid 2 richtlijn) en 
informatie over meetmethoden (art. 8 lid 2 richtlijn): 

 het verdragsvereiste van art. 5 lid 2 dat de wijze van beschikbaar stellen 
transparant is en op doeltreffende wijze toegankelijk, is in die woorden niet in 
de richtlijn geïmplementeerd. Wel vereist de richtlijn in art. 8 lid 2 dat informatie 
‘nauwkeurig en vergelijkbaar’ is:  

 de richtlijn gebruikt soms vagere bewoordingen dan het Verdrag, zoals het ‘op 
passende wijze’ bijwerken, beschikbaar stellen en verspreiden van informatie 
(art. 7 lid 2, aanhef). De uitleg van deze bepalingen in de richtlijn zal evenwel 
‘verdragsconform’ dienen te zijn. Dit geldt bijvoorbeeld waar het Verdrag in art. 
5 lid 2  waarborgen ‘binnen het kader van de nationale wetgeving vereist, zoals 
voor de transparantie en toegankelijkheid van informatie. De nationale 
wetgeving zal dan duidelijkheid moeten bieden.  

 
Wanneer de verdrags- en richtlijnvereisten inzake verspreiding van milieu-
informatie worden vergeleken met de Nederlandse wetgeving, rijst in de eerste 
plaats de vraag of er wel voldoende vereisten zijn vastgelegd in de nationale 
wetgeving. In de memorie van toelichting bij de implementatiewetgeving wordt 
bijvoorbeeld geconcludeerd dat voor de verplichtingen genoemd in art. 7 lid 2 van 
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de richtlijn geen aanpassing van de nationale wetgeving noodzakelijk is omdat de 
genoemde punten in diverse wetten al geregeld zijn. De opsomming in art. 7 lid 2 
is evenwel een minimum (‘ten minste’). De algemene waarborg die het Verdrag 
vereist inzake transparantie en toegankelijkheid bij het beschikbaar stellen van 
milieu-informatie is niet expliciet in nationale wetgeving vastgelegd. De verwijzing 
in de memorie van toelichting bij de Uitvoeringswet naar het bestaande art. 8 lid 1 
Wob lijkt hiervoor onvoldoende te zijn. Dit artikel ziet op het beleid van het 
bestuursorgaan en bevat alleen een algemeen toetsingscriterium, namelijk het 
belang van een goede en democratische besluitvorming. Uitgewerkte criteria 
ontbreken aan de hand waarvan kan worden bepaald wanneer de verplichting 
bestaat.113 In de tweede plaats lijken diverse verwijzingen in de memorie van 
toelichting bij de implementatiewetgeving naar bestaande regelgeving, zoals naar 
de Awb, minder relevant (zie par. 2.3 en 2.4). Bij de verplichtingen inzake actieve 
openbaarheid gaat het immers om allerlei milieu-informatie die in het bezit is van 
de overheid, ook los van bestuursbesluiten of andere bestuursbevoegdheden. De 
genoemde verwijzingen lijken daarom een onvoldoende motivering voor de 
conclusie dat geen implementatie in de nationale wetgeving vereist zou zijn. De 
implementatie van de algemene verplichting tot verspreiding van milieu-
informatie lijkt op dit punt dan ook niet volledig te zijn. 
 
In de volgende paragrafen wordt geïnventariseerd welke verplichtingen tot milieu-
informatieverspreiding in een wettelijke regeling vastliggen. De nadruk ligt op 
maatregelen die direct het milieugebied betreffen en niet zo zeer op de 
aangrenzende (volks)gezondheids- en omgevingsrechtelijke gebieden die soms 
ook onder het begrip milieu-informatie kunnen vallen.114 Onderscheiden worden: 
informatieverstrekkings- en bekendmakingsverplichtingen (par. 4.2); 
rapportageverplichtingen (par. 4.3); het toegankelijk maken van de informatie, 
onder meer via registers en databases (par. 4.4) en maatregelen met het oog op de 
kwaliteit van de informatie (par. 4.5). Par. 4.6 bevat conclusies. 
 
Algemene maatregelen op het gebied van digitalisering van overheidsinformatie 
zijn ook voor milieu-informatie van zeer groot belang.115 Zo is veel informatie van 
de overheid, waaronder alle landelijke wet- en regelgeving en een deel van de 
lagere wet- en regelgeving, te vinden op <www.overheid.nl.>. Op 
<www.bekendmaking.nl> worden de officiële publicaties uit het Staatsblad en de 
Staatscourant gepubliceerd. Beide websites worden dagelijks geactualiseerd. Op 
deze en andere algemene maatregelen wordt hier niet ingegaan.  
 

                                                                  
113 Kamerstukken II 1986/87, 19 859, nr. 3, p. 29. 
114 De beschrijving geeft een beeld van de maatregelen; zij beoogt niet uitputtend te zijn. 
115 Zie bijvoorbeeld het Actieprogramma Elektronische Overheid, Kamerstukken 26 387 

(www.overheid.nl onder officiële publicaties). Aan dit programma ligt onder meer ten grondslag het 

advies van de Commissie Wallage, waarin wordt aanbevolen te komen tot een centraal, voor iedere 

toegankelijk register waarin alle officiële documenten van de overheid zijn opgenomen (Kamerstukken 

II 2001/02, 26 387, nr. 12). Zie ook de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), welke geïntegreerd zal 

worden in de Landelijke Voorziening Omgevingsloket.  
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4.2 INFORMATIEVERPLICHTINGEN EN BEKENDMAKINGSVERPLICHTINGEN MET BETREKKING 

TOT MILIEU-INFORMATIE 

De Wob verplicht in art. 8 lid 1 een bestuursorgaan tot het actief verschaffen van 
informatie over het beleid, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan, zodra 
dat in het belang is van een goede en democratische besluitvorming. Deze 
informatie moet in begrijpelijke vorm verschaft worden, op zodanige wijze dat 
belanghebbende en belangstellende burgers zoveel mogelijk worden bereikt, en op 
zodanige tijdstippen dat zij hun inzichten tijdig ter kennis van het bestuursorgaan 
kunnen brengen (art. 8 lid 2 Wob). Daarnaast verplicht art. 9 Wob het 
bestuursorgaan zorg te dragen voor het openbaar maken van beleidsadviezen van 
niet-ambtelijke adviescommissies.116 Voorzover beleid is neergelegd in beleidsregels 
in de zin van de Awb, vereist art. 1:3 lid 4 Awb dat dit bij besluit wordt 
vastgesteld, zodat openbaarmaking op grond van art. 3:42 Awb vereist is alvorens 
dit beleid in werking kan treden. 
 
De openbaarheidsregeling voor milieu-informatie in de Wm bevat enkele 
verplichtingen tot actieve informatieverstrekking. Zo verplicht art. 19.1c Wm het 
bestuursorgaan tot het uit eigen beweging verschaffen van informatie over de 
openbare verantwoordelijkheden en functies die het heeft en de openbare diensten 
die het verleent met betrekking tot het milieu. Art. 19.2 Wm bevat een verplichting 
voor het college van burgemeester en wethouders om bij een gebeurtenis als 
gevolg waarvan een onmiddellijke bedreiging van het leven of de gezondheid, van 
het milieu of van grote materiële belangen is ontstaan, informatie over maatregelen 
op passende wijze te verstrekken. Deze verplichting geldt, voorzover de informatie 
niet al op grond van art. 10b Wet rampen en zware ongevallen of op grond van een 
ander wettelijk voorschrift moet worden verstrekt. 
 
Daarnaast gelden vanzelfsprekend de algemene bekendmakingsverplichtingen 
ook voor milieu-informatie. De bekendmaking van regelingen die algemeen 
verbindende voorschriften bevatten, zoals regelgeving van het Rijk, de provincie en 
de gemeente, is geregeld in onder meer de Bekendmakingswet.117 De elektronische 
bekendmaking van deze regelingen wordt wettelijk geregeld.118 Openbaarmaking 
is voor deze regelingen een voorwaarde voor inwerkingtreding.119 
In verband met het verschaffen van informatie over (ontwerp-)besluiten, bevatten de 
art. 3:12 en 3:42 Awb bekendmakingsverplichtingen voor het bevoegd gezag. In dit 
verband verdient de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van 
State over de kennisgeving van ontwerpbesluiten die niet tot geadresseerden zijn 
gericht, aandacht.  
 

                                                                  
116 Zoals bijvoorbeeld de adviezen van de Technische Commissie Bodembescherming.  
117 Stb. 1988, 18. 
118 Wet elektronische bekendmaking, Stb. 2008, 551 (kamerstukken 31 084). De inwerkingtreding van 

deze wet wordt op dit moment voorzien per juli 2009. Teksten en toelichtingen van wet- en regelgeving 

zijn voor een ieder toegankelijk via www.overheid.nl. 
119 Adviezen van de Raad van State over wetgevingsvoorstellen en dergelijke worden op grond van art. 

25a -25b Wet op de Raad van State bekendgemaakt.  
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De art. 3:12 en 3:42 Awb verplichten tot kennisgeving ‘in een of meer dag-, nieuws-, of 

huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze’. De Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat het bevoegd gezag een zekere 

vrijheid heeft in de keuze van de wijze van kennisgeving van een (ontwerp-)besluit. 

Wel moet sprake zijn van een geschikte wijze van kennisgeving. Tot een geschikte wijze 

van kennisgeving kan ook behoren de kennisgeving alleen in huis-aan-huisbladen, 

aldus de Afdeling.120  

 
De praktijk van kennisgeving alleen in huis-aan-huisbladen kan ertoe leiden dat 
belanghebbenden – in het bijzonder niet-plaatsgebonden organisaties - met deze 
wijze van bekendmaking niet of niet-tijdig worden bereikt. De vraag rijst of deze 
Awb-bepalingen, zoals uitgelegd door de Afdeling, in overeenstemming zijn met 
de ‘Aarhus-verplichtingen’ inzake het verschaffen van milieu-informatie. De 
richtlijn vereist bijvoorbeeld in art. 7 lid 1 dat milieu-informatie actief en 
systematisch wordt verspreid, met name door middel van 
computertelecommunicatie. Gezien de nadruk die in het stelsel van de Aarhus-
regelgeving wordt gelegd op actieve verspreiding en elektronische bekendmaking, 
lijkt het ontbreken van elektronische kennisgeving van ontwerpbesluiten via de 
eigen website van een bestuursorgaan moeilijk te passen in het stelsel van de 
Aarhus-regelgeving. Gezien de wetswijzigingen die momenteel in voorbereiding 
zijn in verband met elektronische bekendmakingen van regels en bepaalde 
besluiten zou het voor de hand liggen om in het verlengde daarvan bevoegde 
gezagen te verplichten tot elektronische bekendmaking van hun besluiten op de 
eigen website, in ieder geval voor zover het milieu-informatie betreft, zodat een 
richtlijnconforme toepassing van de Awb op dit punt verzekerd is. 

4.3 RAPPORTAGE- EN REGISTRATIEVERPLICHTINGEN 

De Wm bevat diverse rapportageverplichtingen voor overheden inzake de 
toestand van het milieu. Hier wordt ingegaan op de aan die rapportages ten 
grondslag liggende verslag- en registratieverplichtingen voor bedrijven, op basis 
waarvan overheden op nationaal en EU-niveau rapporteren.121 

4.3.1 MILIEUJAARVERSLAG 

Sinds 1999 heeft, op basis van hoofdstuk 12 Wm122, een integratie en stroomlijning  
plaatsgevonden van de rapportage van milieugegevens door grote bedrijven (circa 
250) aan de overheid. Een groot aantal wettelijke en buitenwettelijke rapportages, 
welke eerder bijvoorbeeld in het kader van de vergunning werd gedaan, werd 
hiermee geïntegreerd in het milieujaarverslag (MJV). Het MJV is tegenwoordig 
elektronisch (e-MJV). De betreffende bedrijven leveren de rapportages aan de 
bevoegde Wm- en Wvo-gezagen. Na validering door deze bestuursorganen gaan 
de gegevens naar de database van het RIVM/Planbureau voor de leefomgeving. 
Opdrachtgever is de minister van VROM; de ‘Facilitaire Organisatie Industrie’ 

                                                                  
120 ABRvS 9 april 2008, M en R 2008/8, nr. 79 m.nt. VL. 
121 Niet wordt ingegaan op milieueffectrapportageverplichtingen (hoofdstuk 7 Wm). 
122 Art. 12.1 – 12.10 Wm. Zie ook het Besluit milieuverslaglegging, Stb. 1998, 665, laatstelijk gewijzigd 

Stb. 2008, 30. 
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heeft uitvoerende/voorlichtende taken, waaronder het instellen van een helpdesk 
(www.fo-industrie.nl).   
Het MJV kan door een ieder kosteloos worden ingezien en tegen vergoeding van 
kosten worden verkregen (art. 12.10 Wm). Het voorheen van het MJV afgeleide 
‘publieksverslag’, dat eveneens wettelijk was geregeld, werd in 2005 afgeschaft. De 
MJV-rapportages worden gebruikt als input voor diverse EG-
rapportageverplichtingen met betrekking tot emissies. Daarnaast heeft het MJV 
ook een gebruikswaarde voor bevoegde gezagen in het kader van toezicht, 
vergunningverlening en beleid.123 

4.3.2 PRTR-VERSLAG EN PRTR-REGISTER 

In 2008 is de Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol en de 
bijbehorende uitvoeringsregelgeving in werking getreden.124 De art. 12.18 – 12.30 
Wm bevatten uitvoeringsbepalingen voor de PRTR-verordening. Het PRTR-
register is een openbaar register met gegevens over emissies (voor circa 90 
verontreinigende stoffen) en afvaltransporten van bepaalde bedrijven en gegevens 
over diffuse bronnen. De verslagplicht geldt wanneer bepaalde drempelwaarden 
voor de stoffen zijn overschreden. Naar verwachting betreft dit in Nederland circa 
1200 industriële bedrijven (IPPC-bedrijven) en circa 500 intensieve 
veehouderijbedrijven.125  
 
De gang van zaken bij de PRTR-rapportages is als volgt. De bedrijven rapporteren 
aan de bevoegde gezagen.126 Deze verstrekken, na validering, de gegevens aan de 
minister van VROM, die het register beheert. Onder het PRTR is de validering door 
de bevoegde gezagen (provincies, rijkswaterstaatdirecties, waterschappen en 
gemeenten) een wettelijke taak geworden (controle gegevens op tijdigheid, 
volledigheid, betrouwbaarheid en consistentie).  
 
Het vorengenoemde MJV zal worden geïntegreerd in het PRTR-verslag. De 
wetswijziging hiervoor is recentelijk tot stand gekomen.127 Op dit moment 
functioneren beide verslagstelsels nog naast elkaar, waarbij er een 
afstemmingsregeling is, zodat informatie slechts éénmaal geleverd hoeft te 
worden. Er zijn diverse verschillen tussen beide stelsels, onder meer in reikwijdte 
(aantal inrichtingen) en inhoud (aantal stoffen waarover gerapporteerd wordt), 
maar ook in functie. Vanwege de verschillende functies die het MJV heeft voor de 
bevoegde gezagen (zie par. 4.3.1) en vanwege het vervallen van een aantal MJV-
verplichtingen bij de integratie van beide stelsels, moet afgewacht worden of de 
bevoegde gezagen via de PRTR-rapportages voldoende op de Nederlandse situatie 
toegesneden informatie blijven ontvangen, zoals nu via de MJV-rapportages. De 

                                                                  
123 F. van der Woerd e.a., ‘Het milieujaarverslag. Zes jaar later’, STEM-publicatie 2005/4, p. 47-48. 
124 Uitvoeringswet: Stb  2008, 28. Uitvoeringsbesluit PRTR: Stb. 2008, 30; Uitvoeringsregeling: Stcrt. 2008, 

46. 
125 Kamerstukken II 2007/08, 31 592, nr. 3, p. 11. 
126 Dit zijn de Wm- en Wvo-bevoegde gezagen en voor de intensieve veeteeltbedrijven de minister van 

LNV. 
127 Stb. 2009, 109 (Wet integratie van verplichtingen op het terrein van milieuverslaglegging); 

Kamerstukken 31 592. 
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wetswijziging bevat overigens in een nieuw art. 12.28a Wm een basis voor het 
mogelijk maken van bepaalde aanvullende rapportageverplichtingen.  

4.3.3 REGISTER EXTERNE VEILIGHEID 

Sinds 2007 is er een landelijk Register risicosituaties gevaarlijke stoffen, waarin 
risicosituaties met gevaarlijke stoffen worden vastgelegd (art. 12.12 Wm). Art. 
12.13 Wm bevat voor bevoegde gezagen een registratieplicht voor risicovolle 
situaties met gevaarlijke stoffen (in inrichtingen, transportroutes en buisleidingen). 
Het RIVM beheert het risicoregister. In het Registratiebesluit Externe veiligheid128 is 
vastgelegd welk bevoegd gezag welke informatie moet rapporteren. Voor de 
uitvoering van risicoberekeningen is er een steunpunt van het ministerie VROM en 
DCMR (helpdesk Risicoberekening). 
De risicogegevens worden gebruikt in het kader van de planvorming voor de 
ruimtelijke ordening. Het register heeft ook een functie voor rampenbestrijders en 
voor gemeentelijke risico-inventarisaties met het oog op rampen. Via provinciale 
risicokaarten129 (www.risicokaart.nl) worden de gegevens uit het register 
toegankelijk gemaakt. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden 
gesteld met betrekking tot in rekening te brengen vergoedingen voor afschriften 
van gegevens uit het register. Deze vergoeding bedraagt niet meer dan de kosten 
(art. 12.17 Wm). 

4.3.4 REGISTERS BESCHERMDE GEBIEDEN 

Overeenkomstig de vereisten van art. 6 van de Kaderrichtlijn water worden er 
registers bijgehouden van de beschermde gebieden zoals bedoeld in de 
Kaderrichtlijn. De zorg voor het bijhouden van deze registers berust bij de 
ministers van VenW en LNV, de provinciale- en gemeentebesturen alsmede de 
kwaliteits- en kwantiteitsbeheerders (art. 12.10 Wm).  

4.4 MAATREGELEN VOOR HET ORDENEN, TOEGANKELIJK MAKEN EN ACTUALISEREN VAN 

INFORMATIE 

Project Emissieregistratie 
Een uit milieuoogpunt belangrijk ordeningsproject is het sinds 1974 bestaande 
project Emissieregistratie. Hierin worden voor circa 350 stoffen/stofgroepen de 
emissies naar bodem, water en lucht vastgesteld. De registratie omvat 
dataverzameling, databewerking, registratie en rapportage. De gegevens worden 
per emissiebron en per locatie opgeslagen in een centrale database. De gegevens 
omvatten zowel puntbronnen als diffuse bronnen. Opdrachtgever zijn de ministers 
van VROM en Verkeer en Waterstaat. De aansturing vindt plaats door het 
Planbureau voor de Leefomgeving. De gegevens worden gebruikt voor nationale 
en internationale rapportages. Via de website www.emissieregistratie.nl zijn de 
emissiegegevens voor het publiek beschikbaar. 
 
Behalve via de websites van ministeries (bijvoorbeeld www.vrom.nl), planbureaus 
(www.planbureauvoordeleefomgeving.nl) en onderzoeksinstituten (bijvoorbeeld 

                                                                  
128 Stb. 2006, 656. 
129 Deze kaarten worden door provincies beheerd in het kader van de Wet rampen en zware ongevallen. 
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www.rivm.nl) zijn er specifieke websites die als doel hebben het toegankelijk 
maken van milieu-informatie. Een voorbeeld daarvan is < 
www.monitoringportaal.nl>, waarin informatie over monitoring gemakkelijk 
vindbaar wordt gemaakt.130 Jaarlijks wordt een milieu- en natuurbalans 
gepubliceerd, voorheen door het Milieu- en natuurplanbureau (MNP), de 
voorganger van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL). In het Milieu- en 
natuurcompendium worden feiten en cijfers over het milieu en de natuur in 
Nederland overzichtelijk bij elkaar gebracht door het PBL, het Centraal bureau 
voor de statistiek (CBS) en het WUR131 (www.milieuennatuurcompendium.nl).  
 
De organisatie van de gegevensvoorziening over milieu en natuur in Nederland is 
geïnventariseerd in het rapport ‘Inventarisatie gegevensvoorziening PBL-vestiging 
Bilthoven’. Dit rapport laat zien dat een groot aantal organisaties bij deze 
gegevensvoorziening is betrokken. De knelpunten die het rapport noemt, betreffen 
met name de kwaliteitsborging en problemen van organisatorische aard. De 
voorgestelde oplossingsrichtingen zijn erop gericht de verzameling, afstemming, 
beheer en beschikbaarstelling van gegevens inzake milieu, natuur, water en ruimte 
te verbeteren.132   
 
De monitoring die plaatsvindt met het oog op de toestand van het milieu, gebeurt 
deels landelijk (landelijke meetnetten voor lucht, bodem en grondwater en 
monitoring van de kwaliteit van het oppervlaktewater). Daarnaast vindt 
provinciale monitoring plaats van lucht, bodem en grondwater. Met betrekking tot 
gegevens over de natuur is van belang dat in 2007 door de minister van LNV een 
‘Gegevensautoriteit Natuur’ is ingesteld. Deze heeft tot taak het bevorderen van de 
beschikbaarheid, betrouwbaarheid en volledigheid van natuurgegevens voor 
bedrijven en overheden. Tevens dient deze de samenwerking tussen 
gegevensverzamelaars, -beheerders en -gebruikers te bevorderen. Eén van de taken 
is de inrichting van een nationale databank Flora en Fauna.133 Met betrekking tot de 
uitwisseling en afstemming van geografische informatie heeft de minister van 
VROM het interdepartementale GEO-Informatieberaad opgericht. Dit beraad heeft 
onder meer tot taak de implementatie van INSPIRE in Nederland te begeleiden. 
Ook het Europese SEIS-project werkt in deze initiatieven door.134 

4.5 VERSLAGEN OVER DE TOESTAND VAN HET MILIEU 

Op nationaal niveau zijn er onder meer de volgende verplichtingen tot het 
uitbrengen van verslag over de toestand van het milieu.135 

                                                                  
130 Deze website is gemaakt door IPO, PBL en RIVM in samenwerking met de ministeries VROM, LNV 

en VenW. 
131 Wageningen Universiteit en Researchcentrum. 
132 Planbureau voor de leefomgeving, Bilthoven, 2008 (nr. 500064001). 
133 www.gegevensautoriteitnatuur.nl. 
134 INSPIRE: Infrastructure for Spatial Information in Europe. SEIS: Shared Environmental Information 

System. Zie over de hier genoemde projecten en initiatieven het vorengenoemde rapport Inventarisatie 

gegevensvoorziening PBL-vestiging Bilthoven. 
135 Dit overzicht richt zich met name op documenten over het milieu in het algemeen; ruimtelijke 

plannen zijn niet meegenomen. 
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 Het Planbureau voor de leefomgeving (hierna: het Planbureau) brengt 
vierjaarlijks aan de minister van VROM een wetenschappelijk rapport uit waarin 
de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu wordt beschreven over een 
door de minister aan te geven periode van tenminste tien jaar (art. 4.2 lid 1 Wm). 

 Het Planbureau brengt vierjaarlijks een wetenschappelijk rapport uit over de 
toestand van natuur, bos en landschap (Natuurbeschermingwet 1998 art. 9a lid 
1).136 

 Het Planbureau brengt jaarlijks aan de minister van VROM een 
wetenschappelijk rapport uit waarin de ontwikkeling van de kwaliteit van het 
milieu wordt beschreven die het resultaat is van de uitvoering van de 
beleidsmaatregelen die van invloed zijn op die kwaliteit en die in het jaar 
waarop het rapport betrekking heeft, van kracht waren (art. 4.2 lid 2 Wm).  

 Het Planbureau rapporteert jaarlijks over de ontwikkelingen op 
natuurbeschermings-gebied (Natuurbeschermingswet 1998, art. 9a lid 2).  

 
De Wm bevat daarnaast verplichtingen tot het maken van plannen en 
programma’s, waarbij het rapporteren over de toestand van het milieu veelal een 
onderdeel is: 

Milieubeleidsplannen 
 tenminste eenmaal in de vier jaar stellen de betrokken ministers een nationaal 

milieubeleidsplan vast (art. 4.3 Wm);137 
 tenminste eenmaal in de vier jaar stellen provinciale staten een provinciaal 

milieubeleidsplan vast (art. 4.9 Wm); 
 een regionaal milieubeleidsplan kan worden vastgesteld door het algemeen 

bestuur van een plusregio als bedoeld in artikel 104 Wet gemeenschappelijke 
regelingen in een aantal grote gemeenten (art. 4.15a Wm); 

 een gemeentelijk milieubeleidsplan kan worden vastgesteld door de 
gemeenteraad (art. 4.16 Wm). 

Milieubeleidsprogramma’s: 
 de ministers stellen jaarlijks een nationaal milieuprogramma vast (art. 4.7 lid 1 

Wm);138 
 gedeputeerde staten stellen jaarlijks een provinciaal milieuprogramma vast (art. 

4.14 lid 1 Wm); 
 het dagelijks bestuur van een plusregio stelt jaarlijks een milieuprogramma vast 

(art. 4.15b Wm); 
 de gemeenteraad stelt jaarlijks voor een daarbij vast te stellen periode een 

gemeentelijk milieuprogramma vast (art. 4.20 Wm). 

Enkele plannen en programma’s op watergebied 
De Wet op de waterhuishouding (Wwh) bevat sinds 1990 een uitgebreid stelsel aan 
planverplichtingen met betrekking tot waterbeleid en waterbeheer van 

                                                                  
136 De wet spreekt hier nog over het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu. 
137 De geldingsduur kan met twee jaar worden verlengd (art. 4.6 lid 2). Het huidige milieubeleidsplan 

(NMP4) dateert uit 2001. 
138 Sinds enige jaren is dit document moeilijk vindbaar en slecht toegankelijk omdat het geen 

afzonderlijk document meer is, maar onderdeel is van begrotingsstukken. 
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oppervlaktewater- en grondwater kwaliteit en kwantiteit (art. 3-11 Wwh). Dit 
betreft de landelijke Nota waterhuishouding, het provinciale 
waterhuishoudingsplan en landelijke en regionale beheersplannen; de 
beheersplannen worden vastgesteld door het Rijk respectievelijk de regionale 
waterbeheerders. Het planstelsel van de voorziene Waterwet (Kamerstukken 30 
818) komt hiermee in grote lijnen overeen. Een belangrijk verschil is dat onder de 
nieuwe Waterwet de ruimtelijke aspecten van het nationale waterplan en de 
regionale waterbeleidsplannen de status zullen hebben van een structuurvisie op 
grond van de Wet op de ruimtelijke ordening. Hiermee wordt doorwerking 
beoogd van het waterbeleid in de ruimtelijke ordening. Het nationale waterplan 
zal ook het Nederlandse deel van de internationale stroomgebiedbeheerplannen 
voor de Rijn, Maas, Schelde en Eems omvatten. 

Voorbeelden van plannen/programma’s voor afzonderlijke 
milieucomponenten/ beleidsonderdelen 
 Afvalbeheersplan (titel 10.2 Wm) (art. 7 richtlijn 2006/12 (kaderrichtlijn 

afvalstoffen)). Art. 10.3 Wm vereist dat dit plan tenminste eenmaal in de vier 
jaar door de minister van VROM wordt vastgesteld; 

 Plan- en programmaverplichtingen voor de luchtkwaliteit, op plaatselijk, 
provinciaal en nationaal niveau, zijn voor de op dat niveau bevoegde 
bestuursorganen vastgelegd in de art. 5.9 – 5.15 Wm. 

Bekendmaking plannen en programma’s 
De Wm bepaalt hoe de vaststelling van milieuplannen en programma’s bekend 
gemaakt dient te worden. Tevens bepaalt de Wm dat de betreffende 
bestuursorganen bij die bekendmaking moeten aangeven hoe van de inhoud van 
het plan kennis kan worden gekregen. 
 Voor het nationale milieubeleidsplan maakt de minister de vaststelling bekend in 

de Staatscourant. Hij geeft daarbij aan hoe kan worden kennis gekregen van de 
inhoud van het plan (art. 4.5 lid 2 Wm). Ten aanzien van het nationale 
milieuprogramma bepaalt art. 4.8 Wm dat de minister dit bekend maakt door 
overlegging aan de Staten-Generaal bij de aanbieding van de rijksbegroting. 
Daarnaast wordt van het programma mededeling gedaan door toezending aan 
gedeputeerde staten. 

 De vaststelling van het provinciale milieubeleidsplan wordt bekendgemaakt door 
Gedeputeerde staten, in de Staatscourant. Zij geven hierbij aan hoe kan worden 
kennis gekregen van de inhoud van het plan (art. 4.11 lid 2). Het provinciale 
milieuprogramma wordt door gedeputeerde staten bekend gemaakt door 
overlegging aan provinciale staten bij het ontwerp van de begroting. Zij doen 
gelijktijdig mededeling van het programma door toezending aan de minister 
(art. 4.15 lid 2). Gedeputeerde staten dienen tevens de vaststelling van het 
programma bekend te maken in de Staatscourant (4.15 lid 2 jo. 4.11 lid 2). Deze 
bekendmaking in de Staatscourant geldt dus, ingevolge deze Wm-bepalingen 
alleen voor het provinciale programma en niet voor het nationale 
milieuprogramma.   

De vaststelling van een gemeentelijk milieubeleidsplan wordt door burgemeester en 
wethouders bekend gemaakt in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de 
gemeente verspreid worden. Zij geven hierbij aan hoe kan worden kennis 
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gekregen van de inhoud van het plan (art. 4.18 Wm). Dit geldt ook voor het 
gemeentelijk milieuprogramma (art. 4.21 lid 4).  

4.6 DE KWALITEIT VAN DE MILIEU-INFORMATIE 

In deze paragraaf wordt nagegaan wat in verschillende nationale regelingen is 
vastgelegd over de kwaliteit van milieu-informatie. De kwaliteit is een belangrijk 
aandachtspunt in de vragen van de Europese Commissie in de Leidraad voor de 
evaluatie.  

Kwaliteitseisen in de Wob en in de Awb 
De openbaarheidsregeling in de Wob bevat enkele aanduidingen over de kwaliteit 
van informatie. 

 
Art. 2 lid 2 Wob verplicht het informatie verstrekkende bestuursorgaan ertoe  er zoveel 

mogelijk voor te zorgen dat de informatie actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar is. 

Daarnaast bepaalt de Wob dat het bestuursorgaan ervoor zorgdraagt dat de uit eigen 

beweging verstrekte informatie in begrijpelijke vorm wordt verstrekt (art. 8 lid 2). 

Deze zorgplichten zijn niet nader uitgewerkt in regelgeving. De vanouds bestaande 

‘Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur, die een model Wob-regeling bevatten 

voor de ministers en de onder hun verantwoordelijkheid werkzame instellingen, 

diensten en bedrijven, bevatten alleen procedurele voorschriften.139 Ook de ‘Nadere 

regelen Wet en Besluit openbaarheid van bestuur’140 bevatten alleen organisatorische en 

procedurele bepalingen.  

 
De Awb stelt eisen aan de zorgvuldigheid van de voorbereiding van besluiten (art. 
3:2 Awb) en aan de motivering van besluiten (art. 3:46 en 3:47 Awb), maar niet aan 
de kwaliteit van verstrekte informatie. 
 
De memorie van toelichting bij de Implementatiewet vermeldt dat de 
inspanningsverplichting om bij de vergaring van informatie een bepaalde kwaliteit 
te waarborgen een algemeen karakter heeft, waarbij het niet wenselijk is de 
kwaliteitscriteria verder te concretiseren, onder meer ter voorkoming van 
ongewenste ‘a-contrario-redeneringen’. Vermeld wordt dat de wet geen 
bewerkingsplicht kent. Verwezen wordt naar de verplichtingen van art. 3:2 Awb. 
Ten aanzien van ‘vergelijkbaarheid’ vermeldt de memorie van toelichting bij de 
Implementatiewet dat hierbij te denken is aan een voor de burger toegankelijke 
vorm, bijvoorbeeld een vergelijkbare wijze van rubriceren.141 De kwaliteitseisen uit 
de richtlijn worden dus in de Wob wel vermeld maar niet nader ingevuld. 

                                                                  
139 Circulaire van 8 april 1992, vastgesteld bij besluit van de Minister-President van 8 april 1992. Op basis 

van deze circulaires hebben diverse ministers voor hun ministeries een Uitvoeringsregeling Wet 

openbaarheid van bestuur gemaakt. 
140 Het Besluit openbaarheid van bestuur bestaat niet meer. De ‘Nadere regelen’, die destijds op basis 

van dit Besluit werden opgesteld door de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

hebben nog altijd de toevoeging ‘nadere’ in de titel.  
141 Kamerstukken II, 2004/05, 29 877, nr. 3, p. 5. 
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Kwaliteitseisen voor het milieujaarverslag 
In het kader van het milieujaarverslag (MJV) is in de afgelopen jaren een aantal 
maatregelen genomen met het oog op de kwaliteit van door bedrijven geleverde 
rapportages. Het MJV is, op grond van titel 12.1 Wm een voor circa 250 bedrijven 
verplichte jaarlijkse verslaglegging. Het Besluit milieuverslaglegging bevat op zeer 
beperkte schaal enkele kwaliteitsvereisten voor het rapporteren van kwantitatieve 
gegevens. 
 

Zo bepaalt art. 3 lid 3 van het Besluit milieuverslaglegging dat kwantitatieve gegevens 

worden voorzien van een toelichting, indien dit voor een goed begrip noodzakelijk is 

(lid 3). Kwantitatieve gegevens komen op zorgvuldige en verifieerbare wijze met 

behulp van een bij de inrichting gedocumenteerd meet- en registratiesysteem tot stand 

(art. 3 lid 4). 
 
Met het oog op de kwaliteit van gegevens in milieujaarverslagen is een aantal 
documenten opgesteld, zoals een checklist en een handreiking ten behoeve van de 
validering door het bevoegd gezag.142 Ook is er een helpdesk voor bedrijven en 
bevoegde gezagen.143  
 
Uit evaluatieonderzoek naar het MJV in 2005 kwam naar voren dat de kwaliteit 
van door bedrijven geleverde gegevens een knelpunt vormt. Aanbevolen werd de 
documenten een duidelijker juridische status te geven.144  In het onderzoek werd 
gesignaleerd dat de kwaliteit van de geleverde gegevens, onder meer van emissies 
naar de lucht, een knelpunt kan vormen. Voor de validering door de bevoegde 
gezagen bleken menskracht en expertise te ontbreken.145 
 
Naar het validatieproces van emissiejaarvrachten in milieujaarverslagen is in 2006 
onderzoek verricht door de VROM-Inspectie.146 Op basis van dit onderzoek is, aan 
de hand van audits, onder meer geconcludeerd dat het validatieproces door 
provincies onvoldoende wordt beheerst en dat het risico dat fouten in opgegeven 
emissiecijfers onontdekt blijven significant is. Bij meer dan de helft van de 
onderzochte bedrijven ontbraken procedures voor het opstellen van 
milieujaarverslagen. De checklist meet- en registratiegegevens wordt nauwelijks 
gehanteerd, zo wordt geconcludeerd.  
 
De minister heeft in 2007 aangekondigd dat de handreiking validatie 
milieujaarverslagen zal worden geactualiseerd, onder andere met het oog op de 
bruikbaarheid voor de PRTR-rapportages. De Handreiking zal daarbij worden 
omgevormd tot een Instructie milieurapportages, die bestuurlijk zal worden 

                                                                  
142 Handreiking validatie milieujaarverslagen, ministerie van Verkeer en waterstaat, Unie van 

waterschappen, Interprovinciaal overleg en VNG, Den Haag: 2003. 
143 www.fo-industrie.nl 
144 F. van der Woerd e.a., ‘Het milieujaarverslag. Zes jaar later’,  STEM-publicatie 2005/4. 
145 STEM-publicatie 2005/4, p. 36 en 47 
146 VROM-Inspectie regio Zuid-West, ‘Omissies in emissies’, Rotterdam: 11 juni 2007. 
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vastgesteld.147 De Handreiking is inmiddels vervangen door een ‘Leidraad 
Milieujaarrapportages’ (zie www.fo-industrie.nl).  

Kwaliteitseisen PRTR-verslag 
Ingevolge art. 12.20 lid 2 Wm moet het PRTR-verslag voldoen aan de 
kwaliteitseisen zoals neergelegd in art. 9 lid 2 EG-verordening PRTR. Art. 12.22 
Wm bepaalt voor die beoordeling ook een termijn. Ingevolge het in voorbereiding 
zijnde art. 12.20a Wm zullen deze eisen ook gaan gelden voor andere aangewezen 
gegevens, waaronder het integrale PRTR-verslag.148 Voor de kwaliteitsbeoordeling 
door de bevoegde gezagen verwijst de toelichting bij het Uitvoeringsbesluit PRTR 
naar het voorheen gebruikte instrument van de Leidraad Milieurapportages. De 
handreikingen hierin zouden voldoende zijn voor de beoordeling. Een mogelijke 
verankering van de Leidraad in algemene regels wordt afhankelijk gesteld van 
ervaringen met het PRTR-systeem.149 

Kwaliteitseisen voor emissieverslagen in verband met de handel in 
emissierechten 
Anders dan bij het MJV en het PRTR is er voor de kwaliteitsbeoordeling van 
emissieverslagen in verband met de handel in emissierechten een uitgewerkte 
wettelijke regeling in hoofdstuk 16 Wm. Onderdeel daarvan is een verklaring van 
een onafhankelijk deskundige (art. 16.12 lid 1 Wm). Er worden eisen gesteld aan de 
verificateur en de verificatie van het emissieverslag (art. 16.14 Wm) en er is een 
procedure voor het geval het emissieverslag niet voldoet. Het bestuur van de 
emissieautoriteit kan dan bepaalde maatregelen nemen (art. 16.16 Wm). 

Kwaliteitseisen hoofdstuk 11 Wm (‘andere handelingen’) 
Hoofdstuk 11 Wm bevat een basis voor het bij of krachtens amvb stellen van 
kwaliteitseisen voor bepaalde werkzaamheden en van integriteitseisen aan 
degenen die werkzaamheden uitvoeren, in verband met de bescherming van het 
milieu. De werkzaamheden betreffen onder meer: het verrichten van 
berekeningen, metingen of tellingen, het nemen van monsters, het beoordelen of 
inspecteren van stoffen of producten, het afgeven van certificaten. 

4.7 CONCLUSIES INZAKE DE REGELGEVING VOOR ACTIEVE OPENBAARHEID VAN MILIEU-

INFORMATIE 

De nationale wet- en regelgeving bevat een groot aantal wettelijke verplichtingen 
tot het opstellen en publiceren van rapportages, registers, verslagen, plannen en 
andere documenten. In de nationale wetgeving ontbreekt echter een algemene 
waarborg dat nationale en decentrale overheidsinstanties, ook los van specifieke 
bestuursbevoegdheden, milieu-informatie op transparante en gemakkelijk 
toegankelijke wijze beschikbaar stellen aan het publiek.  
 
Uit de ervaringen met de kwaliteit van gerapporteerde gegevens en de beoordeling 
van die kwaliteit, onder meer in het MJV, blijkt dat de kwaliteit van deze gegevens 

                                                                  
147 Kamerstukken II, 2006/07, 31 068, nr. 5, p. 3. 
148 Kamerstukken II, 2007/08, 31 592, nr. 3, p. 8/9. 
149  Staatsblad 2008, 30 , p. 7 (toelichting bij het Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-

protocol).  
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een belangrijk punt van zorg is. Niet duidelijk is in hoeverre er voldoende 
instrumenten voor het bevoegd gezag zijn om te komen tot een adequate 
validering van milieu- en emissieverslagen. In de regelgeving is dit niet vastgelegd 
of uitgewerkt. In verband met het opstellen van milieujaarverslagen blijken 
procedures met betrekking tot de kwaliteit vaak te ontbreken; de checklist meet- en 
registratiegegevens blijkt weinig te worden gehanteerd. Daarmee lijken erop dit 
punt onvoldoende waarborgen in de regelgeving te zijn neergelegd om te voldoen 
aan de vereisten van het Verdrag en de richtlijn betreffende de kwaliteit van de 
milieu-informatie. 
 
De Awb-bekendmakingsbepalingen voor (ontwerp-)besluiten, zoals uitgelegd 
door de Afdeling bestuursrechtspraak, roepen de vraag op of deze bepalingen in 
overeenstemming zijn met de vereisten van het Verdrag en de richtlijn. Gezien de 
nadruk die het Verdrag en de richtlijn leggen op actieve en systematische 
verspreiding van informatie, in het bijzonder op elektronische vormen van 
bekendmaking, is verdedigbaar dat het door een bevoegd gezag niet op de eigen 
website publiceren van een ontwerpbesluit, niet in overeenstemming is met het 
Verdrag en met de richtlijn. 
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HOOFDSTUK 5 Praktijkervaringen met 
de Aarhus-verplichtingen inzake 
toegang tot milieu-informatie 

5.1 INLEIDING 

Doel van dit hoofdstuk is om een beeld te geven van de ervaringen met de Aarhus-
verplichtingen inzake de toegang tot milieu-informatie. Zoals is toegelicht in 
paragraaf 1.4, is daarbij gebruik gemaakt van onderzoeksmateriaal dat is 
verzameld door middel van een elektronische enquête onder houders van milieu-
informatie en op basis van telefonische interviews met kritische gebruikers van de 
informatie en zij die een goed overzicht hebben van de uitvoeringspraktijk. De 
indeling van het hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 5.2 gaat in op de uitkomsten van 
de enquête. Paragraaf 5.3. behandelt hetgeen in de interviews is besproken. 
Paragraaf 5.4 bevat de conclusies van het empirisch onderzoek.  
   

5.2 ONDERZOEKSRESULTATEN ENQUÊTE 

Zoals in de voorgaande hoofdstukken is besproken, is openbaarheid van bestuur 
een algemeen rechtsbeginsel dat in Nederland is uitgewerkt in met name de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) uit 1980. Onder invloed van het Verdrag van 
Aarhus en de Europese richtlijn 2003/4 zijn sommige van de bepalingen in de Wob 
meer toegespitst voor zover het milieu-informatie betreft. Hieruit voortvloeiend 
hebben de meeste overheden ervoor gekozen om de uitvoering van de 
verplichtingen inzake openbaarheid van milieu-informatie op te pakken als een 
apart aandachtsveld. Het overgrote deel van hen heeft daarbij een eigen aanpak 
ontwikkeld en dus niet een door anderen ontwikkelde modelaanpak gebruikt, 
zoals het door DUIV geïnitieerde PRIMA-project en het spoorboekje van Infomil.150 
Opvallend is dat de ministeries de Aarhus-verplichtingen niet als een apart 
aandachtsveld hebben opgepakt, maar als onderdeel van de Wob. 

                                                                  
150 In 2003 is in DUIV verband (DGM-VROM, UvW, IPO en VNG) het  PRoject Implementatie Aarhus 

(PRIMA) gestart met als doel de uitvoering van het Verdrag van Aarhus door middel van 

implementatie van Richtlijn 2003/4 voor de betrokken overheden zo goed mogelijk te structureren en te 

faciliteren. Vervolgens is via de website van Infomil een zogenoemd spoorboekje aangeboden waarin de 

verschillende stappen worden aangegeven waarmee tot een goede uitvoering van de Aarhus-

verplichtingen kan worden gekomen. 
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Type overheid Als onderdeel Wob (in %) Als apart aandachtsveld (in %) 

Ministeries (n=4) 100 0 

Waterschappen (n=16) 37 63 

Provincies (n=9) 33 67 

Gemeenten (n=40) 35 65 

> 100.000 (n=12) 25 75 
< 100.000 (n=28) 39 61 
Overheden totaal (n=69) 38 62 

 

5.2.1 PRAKTISCHE MAATREGELEN 

Richtlijn 2003/4 draagt overheidsinstanties op om praktische maatregelen te 
treffen om te garanderen dat het recht op toegang tot milieu-informatie 
daadwerkelijk kan worden uitgeoefend. Daartoe geeft de richtlijn verschillende 
mogelijkheden aan. Om inzicht te krijgen in de stand van zaken wat betreft de 
invoering van praktische maatregelen is in de enquête gevraagd of overheden een 
medewerker in dienst hebben die tot taak heeft om de activiteiten inzake 
openbaarheid van (milieu-)informatie te coördineren en op welke manier zij 
inzichtelijk maken welke milieu-informatie beschikbaar is. Daarnaast is gevraagd 
of de organisatie via de eigen website in algemene zin aangeeft dat derden recht 
hebben op toegang tot milieu-informatie en of het publiek ook meer specifiek 
hierover wordt geïnformeerd. 
 
Uit de in tabel 5.2 samengevatte antwoorden komt naar voren dat vrijwel alle 
respondenten één of meer praktische maatregelen hebben getroffen of plannen 
daartoe hebben in het komende jaar. Maatregelen tot het verschaffen van inzicht in 
de aanwezige milieu-informatie, zoals een register, lijst of overzicht, en specifieke 
publieksvoorlichting over het recht op toegang tot milieu-informatie scoren het 
hoogst. Aangezien de verdeling van de antwoorden verschilt per maatregel, is 
geen eenduidige conclusie te trekken welke overheidslaag het meest actief is 
geweest met het treffen van praktische maatregelen. Wel kan worden 
geconcludeerd dat de grotere gemeenten op meerdere fronten vooroplopen en de 
ministeries iets achterblijven. 
  

Tabel 5.1  

Wijze van aanpak 

implementatie Aarhus- 

verplichtingen 
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Type overheid Coördinator 

(in %) 

Overzicht/lijst/ 

register 

(in %) 

Algemene 

verwijzing 

naar recht 

op milieu-

informatie 

op website 

(in %) 

Specifieke 

publieks-

voorlichting 

(in %) 

 

Ministeries 

(n=4) 

75 (75)151 25 (25) 25   75 

Waterschappen 

(n=16) 

31 (44) 56 (62) 69   94 

Provincies 

(n=9) 

44 (44) 67 (78) 78   78 

Gemeenten  

(n=40) 

53 (61) 75 (78) 35   90 

> 100.000 
(n=12) 

67 (84) 75 (83) 17 100 

< 100.000 
(n=28) 

46 (50) 75 (75) 54   86 

Overheden totaal  

(n=69) 

48 (55) 67 (71) 48   88 

() Percentage inclusief overheden met plannen om de betreffende praktische maatregel te treffen 

in het komende jaar 

 

5.2.2 ACTIEVE OPENBAARHEID 

Actieve openbaarmaking betreft het zelf activiteiten ontwikkelen ter verspreiding 
van milieu-informatie, zonder dat er een verzoek van derden aan vooraf is gegaan. 
Daartoe bepaalt EU richtlijn 2003/4 dat overheidsinstanties de milieu-informatie, 
die relevant is voor hun taak en waarover zij beschikken of die door hen wordt 
beheerd, ordenen met het oog op een actieve en systematische verspreiding onder 
het publiek, met name door middel van informatie- en communicatietechnologie 
(ICT) wanneer deze voorhanden is.  
 
In de enquête is gevraagd in hoeverre de respondenten activiteiten hebben 
ontwikkeld om milieu-informatie te ordenen en verspreiden, en met name of zij op 
eigen initiatief milieu-informatie verstrekken, of zij een speciale website voor 
milieu-informatie hebben ingericht, en of er onderwerpen zijn waarvoor zij een 
vertaalslag hebben gemaakt om de begrijpelijkheid van de beschikbare milieu-
informatie te vergroten. Uit de beantwoording van deze vragen, zoals samengevat 
in tabel 5.3, blijkt dat er in hoge mate eigen initiatief is ontwikkeld. Het is eerder 
regel dan uitzondering dat overheden zelf activiteiten hebben ondernomen om 
milieu-informatie te ordenen en verspreiden. De eigen website is daarvoor het 
meest gebruikte medium, maar daarnaast worden ook dag- en weekbladen en 
andere schriftelijke informatiekanalen gebruikt en soms ook 
informatiebijeenkomsten over speciale issues georganiseerd. Veel overheden 
hebben voor het actief verschaffen van milieu-informatie een speciale website 

                                                                  
151 Betreft Wob-coördinator. 

Tabel 5.2 Stand van zaken 

invoering praktische 

maatregelen 
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ingericht, vaak toegerust met zoekmogelijkheden aan de hand van sleuteltermen of 
vrije termen en mogelijkheden tot ‘doorclicken’ naar andere websites. Sommige 
provincies en gemeenten bieden daarnaast de mogelijkheid om op postcode te 
zoeken. Wat betreft het maken van een vertaalslag is een trend waarneembaar dat 
overheden steeds meer moeite doen om de begrijpelijkheid van de verschafte 
milieu informatie te vergroten. De provincies steken daar tot nu toe verreweg de 
meeste energie in. 
 
Er zijn echter ook overheden waar actieve openbaarheid weinig prioriteit heeft, 
hetgeen vaak samenhangt met onvoldoende capaciteit of vermeende desinteresse 
bij de burger. Zoals één van de respondenten het heeft verwoord:  
“De implementatie van Aarhus komt erop neer dat er menskracht nodig is om: 1) 
te vertalen wat in het kader van Aarhus gewenst is, 2) te bepalen in welke vorm 
(hoe gedetailleerd, voor welk begripsniveau, voor welk publiek) welke informatie 
moet worden aangeboden, 3) te bepalen hoe vaak die informatie moet worden 
ververst, en 4) te zorgen dat die verversing ook plaatsvindt, en 5) te bepalen wie in 
de organisatie verantwoordelijk is voor welke van de bovengenoemde factoren.” 

 
Type overheid Milieu-informatie op 

eigen initiatief (in %) 

Speciale website (in 

%) 

Vertaalslag (in %) 

Ministeries  

(n=4) 

50 25 25 

Waterschappen 

(n=16) 

63 44 19 

Provincies  

(n=9) 

89 67 78 

Gemeenten  

(n=40) 

55 48 28 

> 100.000 (n=12) 67 58 33 
< 100.000 (n=28) 50 50 25 
Overheden totaal 

(n=69) 

61 48 32 

 

Tabel 5.4 geeft een nadere uitsplitsing van de beleidsinstrumenten waarover de 
overheden actief informatie aanbieden. De veronderstelling hierbij is dat het 
uiteindelijke doel van het Aarhus-proces een 100%-score is in alle categorieën. Uit 
het overzicht blijkt dat de provincies en grotere gemeenten de meeste vorderingen 
hebben gemaakt en de 50%-grens voor het gehele scala aan instrumenten zijn 
gepasseerd. De provincies scoren zelfs maximaal op beleidsmaatregelen, 
periodieke verslagen en monitoringsgegevens, en de grotere gemeenten doen dat 
op beleidsmaatregelen en vergunningen. De kleinere gemeenten zijn minder 
vergevorderd in het Aarhus-proces. Dit geldt nog in sterkere mate voor de 
ministeries. Deze laatste groep doet volgens eigen zeggen nauwelijks iets aan 
actieve openbaarheid. 

Tabel 5.3 Stand van zaken 

actieve openbaarheid 

algemeen 
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Type  

overheid 

 

Beleidsmaat-

regelen 

(in %) 

Voort-

gangs-

verslagen 

(in %) 

Periodie-

ke 

verslagen 

(in %) 

Monito-

rings-

gegevens 

(in %) 

Vergunnin-

gen 

(in %) 

 

Milieu-effect-

beoorde-

lingen 

(in %) 

Ministeries 

(n=4) 

 50 25   25   25   25 25 

Waterschap-

pen (n=16) 

  88 38   38   56   75 31 

Provincies 

(n=9) 

100 67 100 100   89 78 

Gemeenten  

(n=40) 

  80 43   40   33   75 33 

> 100.000 

(n=12) 

100 67   58   50 100 75 

< 100.000 

(n=28) 

 71 32   29   25   64 14 

Overheden 

totaal 

(n=69) 

 83 44   46   46  74 38 

 

Vervolgens is gevraagd naar de specifieke beleidsonderwerpen waarover de 
respondenten informatie aanbieden. Daaruit komt het volgende beeld naar voren, 
waarbij de onderwerpen in afnemende volgorde van belangrijkheid worden 
genoemd. De waterschappen bieden vooral informatie aan over: 1) de kwaliteit 
van oppervlaktewater, rioolwater, zwemwater en/of viswater, 2) het onderhoud 
van waterlopen en peilregelingen, en 3) ecologische onderwerpen. De provincies 
richten zich met name op: 1) bodem, water en lucht, 2) landschap, natuur en 
biodiversiteit, en 3) klimaat en energie. De gemeenten verspreiden voornamelijk 
informatie over: 1) bodem, water en lucht, 2) ruimtelijke ordening en bouwen, 3) 
afval, en 4) klimaat en energie. 
 
Doorgevraagd naar de vertaalslag die door overheden wordt gemaakt, zijn 
verschillende voorbeelden genoemd van de manieren waarop zij hier inhoud aan 
hebben gegeven. De waterschappen hebben bijvoorbeeld het volgende genoemd: 
per onderwerp standaard een inleiding geven, converteren naar gangbaar formaat, 
veelgestelde vragen en antwoorden formuleren, toegankelijk maken van wet- en 
regelgeving, en interpreteren van meetgegevens. Voorbeelden van initiatieven van 
provincies zijn: gebruiken van ’persberichten’, aanbieden van GIS-informatie via 
milieu- en risicokaarten, en geven van publieksvriendelijke inleidingen en 
toelichtende teksten op onderwerpen. Voorbeelden van inspanningen van 
gemeenten zijn: screenen van informatie op leesbaarheid, uitwerken van begrippen 
en termen, omzetten van vaktechnische termen in ’Jip en Janneke taal’, in de arm 
nemen van tekstschrijver, korte inleiding geven op onderwerpen, aandacht 
besteden aan begrijpelijk schrijven, ‘highlights’ uit beleidsstukken halen, 
informatie in vraag- en antwoordstijl verschaffen, en een populaire versie maken. 
 

Tabel 5.4 Stand van zaken 

actieve openbaarheid in 

relatie tot 

beleidsinstrumenten 



 OPENBAARMAKING VAN MILIEU-INFORMATIE 

EVALUATIE VAN DE UITVOERING VAN VERPLICHTINGEN UIT HET AARHUS-VERDRAG EN VAN RICHTLIJN 2003/4/EG 

 

STEM 2008  78 

5.2.3 PASSIEVE OPENBAARHEID 

Passieve openbaarheid betreft het op verzoek van derden verstrekken van milieu-
informatie. Daartoe bepaalt EU richtlijn 2003/4 dat overheidsinstanties ertoe 
gehouden zijn de milieu-informatie waarover zij beschikken, of die door hen wordt 
beheerd, aan elke aanvrager op verzoek beschikbaar te stellen, zonder dat deze 
daarvoor een belang hoeft aan te tonen. Zoals tabel 5.5 weergeeft, worden bij de 
meeste overheden incidenteel aanvragen voor milieu-informatie worden gedaan. 
De grotere gemeenten vormen hierop een uitzondering. Meer dan 65% van hen 
heeft aangegeven regelmatig of vaak met aanvragen te worden benaderd. Verder 
hebben twee respondenten, namelijk een waterschap en een ministerie, verklaard 
nog nooit een verzoek te hebben ontvangen. 
 
Type overheid Nooit  

(in %) 

Incidenteel  

(in %) 

Regelmatig  

(in %) 

Vaak  

(in %) 

Ministeries  

(n=4) 

25 25 50 0 

Waterschappen 

(n=16) 

6 63 19 12 

Provincies  

(n=9) 

0 56 33 11 

Gemeenten 

(n=40) 

0 60 30 10 

> 100.000 (n=12) 0 33 50 17 
< 100.000 (n=28) 0 72 21 7 
Overheden 

totaal 

3 58 20 10 

 

Het valt op dat de aanvragen via uiteenlopende kanalen bij de overheden 
binnenkomen, namelijk schriftelijk, elektronisch, telefonisch en mondeling. 
Onafhankelijk van de wijze waarop een aanvraag is gedaan, beschouwen de 
meeste overheden iedere aanvraag om milieu-informatie als een formele aanvraag 
in de zin van Aarhus of Wob. 
 
Wat betreft de procedurele aspecten van passieve openbaarheid is gevraagd of de 
respondenten een standaard werkprocedure hebben voor de behandeling van 
aanvragen voor milieu-informatie en welke termijnen zij gewoonlijk hanteren voor 
het leveren van informatie. Zoals tabel 5.6 laat zien, blijkt dat 43% van hen een 
standaard werkprocedure heeft en dat bovendien 12% van plan is om zo’n 
procedure te ontwikkelen in het komende jaar.  
 
Iets meer dan de helft van de respondenten hanteert gewoonlijk een termijn van 2 
weken voor het behandelen van aanvragen, ruim 30% heeft daar 2 tot 4 weken 
voor nodig en de resterende 11% maximaal 6 weken. Daarnaast komen in de 
praktijk bij iets meer dan de helft van de respondenten overschrijdingen voor. 
Aanvragers worden hierover op enkele uitzonderingen na altijd geïnformeerd 
door de betreffende overheden. Als redenen voor overschrijding zijn aangevoerd 
dat sommige aanvragen omvangrijk of meerledig zijn, heel ingewikkelde en/of 
historische gegevens betreffen, dat informatie niet altijd direct beschikbaar is en 
nader onderzoek nodig is, of dat er belangen van derden in het geding zijn en er 

Tabel 5.5 Frequentie van 

verzoeken om milieu-

informatie 
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een zienswijze moet worden gevraagd. Daarnaast heeft een aantal gemeenten 
gebrek aan capaciteit en hoge werkdruk als reden genoemd voor overschrijding. 
 
Type overheid Standaard 

werkprocedure  

(in %) 

Termijn van max. 2 

weken  

(in %) 

Termijn van 2-4 

weken  

(in %) 

Ministeries  

(n=3) 

33 (33) 33 67 

Waterschappen  

(n=15) 

47 (67) 67 27 

Provincies  

(n=9) 

56 (56) 56 44 

Gemeenten  

(n=40) 

40 (53) 53 33 

> 100.000 (n=12) 50 (58) 75 17 
< 100.000 (n=28) 36 (50) 43 39 
Overheden totaal 

(n=67) 

43 (55) 55 34 

() Percentage inclusief overheden met plannen om een werkprocedure te gaan hanteren in het 

komende jaar 
 
Uit de beantwoording van de enquête is verder gebleken dat de mate waarin 
overheden om vergoedingen vragen voor het leveren van milieu-informatie 
uiteenloopt. Zoals tabel 5.7 laat zien verstrekken de ondervraagde ministeries de 
informatie gratis, maar is het bij de andere overheden in meer of mindere mate 
gebruikelijk om een vergoeding te vragen voor de geleverde diensten. Dat geldt in 
de minste mate voor de waterschappen en in de hoogste mate voor de kleinere 
gemeenten. De gehanteerde tarieven zijn in de meeste gevallen op een openbare 
regeling, zoals een legesverordening, gebaseerd. 
 
Type overheid Altijd  Niet altijd nooit Tarieven volgens 

openbare 

regeling (in %) 

Ministeries  

(n=3) 

0 0 100 n.v.t. 

Waterschappen 

(n=15) 

0 27 73 100 

Provincies  

(n=9) 

0 44 56 75 

Gemeenten 

(n=40) 

5 60 35 85 

> 100.000 (n=12) 0 50 50 100 
< 100.000 (n=28) 7 64 29 80 
Overheden 

totaal (n=67) 

3 48 49 85 

 

Tabel 5.8 geeft weer in hoeverre overheden aanvragen voor milieu-informatie 
centraal registreren of plannen in die richting hebben. Uit de tabel blijkt dat lang 
niet altijd het geval te zijn: het percentage voor alle overheidsniveaus bedraagt 
momenteel 45% en dit zou over een jaar 53% kunnen zijn. Vergelijkenderwijs doen 
de provincies relatief het minste aan registratie. Aan de hand van de 
enquêteresultaten is nagegaan of er een verband is tussen het hebben van een 

Tabel 5.6 Standaard 

werkprocedure en termijnen 

Tabel 5.7 Vergoedingen 

voor milieu-informatie op 

aanvraag 
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Aarhus-coördinator en het bijhouden van een registratie. Dit blijkt nauwelijks zo te 
zijn. Aan de ene kant komt het regelmatig voor dat overheden een coördinator 
hebben aangewezen, maar geen register bijhouden. Aan de andere kant is het 
omgekeerde ook herhaaldelijk het geval, dus wel een register maar geen 
coördinator. 
 

Bij de in totaal 30 van de 67 respondenten die wel een registratie bijhouden, blijken 
de aantallen ontvangen verzoeken in 2007 behoorlijk uiteen te lopen. Terwijl bijna 
een derde geen enkele aanvraag heeft ontvangen, zijn 5 van hen met 100 of meer 
aanvragen benaderd. Deze uitschieters zijn een waterschap die veel vragen krijgt 
over lozingen, en vier gemeenten die veel verzoeken ontvangen om informatie 
over bodemgerelateerde zaken van vooral makelaars. Vanuit de 
begeleidingscommissie is gesuggereerd dat de betreffende gemeenten zelf 
bodemrapporten afgeven en deze nog niet via de speciale landelijke website 
(www.bodemloket.nl) aanbieden, zoals thans gebruikelijk is. 
 
Type overheid Ja, registratie  

(in %) 

Nee, geen registratie  

(in %) 

Ministeries  

(n=3) 

67 (67) 33 

Waterschappen  

(n=15) 

40 (53) 60 

Provincies  

(n=9) 

33 (33) 67 

Gemeenten  

(n=40) 

48 (56) 53 

> 100.000 (n=12) 58 (58) 42 
< 100.000 (n=28) 43 (54) 57 
Overheden totaal  

(n=67) 

45 (53) 55 

() Percentage inclusief overheden met plannen om een registratie te gaan bijhouden in het 

komende jaar 

 

Tabel 5.9 geeft een nadere typering van de aanvragers van milieu-informatie. 
Daaruit blijkt dat burgers op alle overheidsniveaus de meest voorkomende 
aanvragers zijn van milieu-informatie, gevolgd door bedrijven en 
milieuorganisaties. Behalve de genoemde categorieën worden ook aanvragen 
gedaan door bijvoorbeeld advocaten, advies- en ingenieursbureaus, scholieren en 
medeoverheden. 
 
 

Tabel 5.8 Aanwezigheid 

centrale registratie van 

aanvragen om milieu-

informatie 
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Type overheid Burgers  

(in %) 

Journalis-

ten  

(in %) 

Bewoners 

groepen  

(in %) 

Milieu- 

organisa-

ties  

(in %) 

Consumen-

tenorga-

nisaties  

(in %) 

Bedrijven  

(in %) 

Ministeries 

(n=3) 

100 67 33   33   0   0 

Waterschap-

pen (n=15) 

  87 47 20   67   7 80 

Provincies 

(n=9) 

100 78 67 100 44 78 

Gemeenten 

(n=40) 

  95 33 45   45   3 75 

> 100.000 

(n=12) 

  92 58 83   75   8 83 

< 100.000 

(n=28) 

  96 21 29   32   0 71 

Overheden 

totaal  

(n=67) 

  94 43 42   60   9 73 

 
Zoals tabel 5.10 aangeeft, worden aanvragen om milieu-informatie gedaan in 
relatie tot uiteenlopende beleidsinstrumenten. Het zwaartepunt daarin verschilt 
per overheidsniveau. Bij de ministeries worden, in vergelijking met andere 
overheidsniveaus, relatief veel vragen gesteld over wet- en regelgeving, bij de 
grote gemeenten over vergunningen, planvorming en uitvoeringsprojecten, en bij 
de provincies over monitoring. 
 
Type overheid Wetten en 

verordeningen 

(in %)  

Vergunningver-

lening en 

toezicht (in %) 

Planvor- 

ming  

(in %) 

Uitvoerings- 

projecten  

(in %) 

Monitoring 

(in %) 

Ministeries  

(n=3) 

67 67 33 67 33 

Waterschappen 

(n=15) 

27 87 60 73 60 

Provincies  

(n=9) 

33 78 89 67 89 

Gemeenten 

(n=40) 

48 83 55 53 33 

> 100.000 (n=12) 67 92 100 75 50 
< 100.000 (n=28) 39 79 36 43 25 
Overheden 

totaal (n=67) 

42 82 59 59 46 

 

Behalve bij de waterschappen, die vooral watergerelateerde onderwerpen in hun 
portefeuille hebben, kunnen de beleidsonderwerpen waarop aanvragen voor 
milieu-informatie betrekking hebben sterk uiteenlopen. Tabel 5.11 geeft hiervan 
een overzicht voor de in het onderzoek betrokken provincies en gemeenten. 
Duidelijk komt naar voren dat veel van de verzoeken de kwaliteit van bodem, 
water en lucht betreffen. Daarop doorgevraagd blijkt dat het bij de gemeenten 
meestal om bodemrapporten gaat. Er zijn daarnaast ook andere onderwerpen, 

Tabel 5.9 Nadere typering 

aanvragers en milieu-

informatie 

Tabel 5.10 Aanvragen voor 

milieu-informatie in relatie 

tot beleidsinstrumenten 
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zoals ruimtelijke ordening en bouwen, afval, geluid en straling, die geregeld in de 
belangstelling van aanvragers staan. Volgens de respondenten zou de 
aangevraagde informatie voor uiteenlopende doeleinden worden gebruikt: van 
commercieel tot doelen van lokaal en algemeen belang. 
 

Type overheid Landschap, 

natuur en 

biodiversiteit  

(in %) 

Bodem, water 

en lucht 

(in %) 

Klimaat en 

energie  

(in %) 

RO en 

bouwen  

(in %) 

Geluid en 

straling  

(in %) 

Afval  

(in %) 

Veiligheid en 

gezondheid  

(in %) 

Provincies  

(n=9) 

56 100 56 67 67 33 56 

Gemeenten 

(n=40) 

28 90 40 70 50 65 40 

> 100.000 (n=12) 42 100 83 92 83 75 67 
< 100.000 (n=28) 21 87 21 61 36 61 29 
Overheden 

totaal (n=67) 

33 92 43 70 53 59 43 

 

Zoals in hoofdstuk 3 is uitgelegd, bevatten het Verdrag van Aarhus en de 
regelgeving ter implementatie ervan een specifieke definitie van het begrip milieu-
informatie. In de enquête is gevraagd of er wel eens informatie wordt aangevraagd 
waarvan niet duidelijk is of het inderdaad milieu-informatie betreft. Zoals tabel 
5.12 aangeeft, blijkt dit zich bij 60% van de respondenten incidenteel voor te doen, 
en bij bijna 20% regelmatig of vaak. De gerezen onduidelijkheden kunnen globaal 
in drie groepen worden verdeeld, namelijk: 1) onduidelijkheid over de precieze 
vraagstelling, 2) onduidelijkheid over het ’loket’ waar men met de vraag terecht 
kan, en 3) onduidelijkheid over de interpretatie van het begrip ’milieu’ in de zin 
van Aarhus. In verband met dit laatste punt zijn enkele concrete voorbeelden 
genoemd: 
 Hoe moeten de begrippen milieu, leefomgeving en ruimtelijke ordening 

onderling worden afgebakend? 
 Hoe zit het met het verstrekken van financiële gegevens die indirect betrekking 

hebben op milieu? 
 Onder welke voorwaarden is het geoorloofd om inzage te verlenen in het 

productieproces van een bedrijf? 
 
Type overheid Nooit  

(in %) 

Incidenteel  

(in %) 

Regelmatig  

(in %) 

Vaak  

(in %) 

Ministeries  

(n=3) 

0 33 33 33 

Waterschappen 

(n=15) 

27 53 20 0 

Provincies  

(n=9) 

22 56 22 0 

Gemeenten 

(n=40) 

18 68 13 3 

> 100.000 (n=12) 8 75 17 0 
< 100.000 (n=28) 21 64 11 4 
Overheden 

totaal (n=67) 

19 61 16 3 

 

Tabel 5.11 Aanvragen voor 

milieu-informatie in relatie 

tot beleidsonderwerpen 

Tabel 5.12 Voorkomen van 

onduidelijkheid over het 

begrip milieu-informatie 
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Zoals uit tabel 5.13 naar voren komt, is het bij de helft van de overheden 
gebruikelijk om een aanvrager van milieu-informatie door te verwijzen indien de 
gevraagde informatie mogelijk elders beschikbaar is. De waterschappen en grotere 
gemeenten zijn hier relatief het meest consciëntieus in. Verder blijkt dat er geen 
enkel verband blijkt te bestaan tussen het hanteren van een standaard 
werkprocedure en doorverwijzing. Degenen zonder procedure verwijzen in 
vergelijkbare getale door als degenen met procedure. 
 
Type overheid Nooit  

(in %) 

Incidenteel  

(in %) 

Regelmatig  

(in %) 

Vaak  

(in %) 

Altijd  

(in %) 

Ministeries  

(n=3) 

0 0 67 0 33 

Waterschappen  

(n=15) 

0 27 20 0 53 

Provincies  

(n=9) 

0 22 11 56 11 

Gemeenten (n=40) 5 30 18 23 25 

> 100.000 (n=12) 0 17 0 33 50 
< 100.000 (n=28) 7 36 25 18 14 
Overheden totaal 

(n=67) 

3 27 19 21 30 

 
Tabel 5.14 geeft een overzicht van de mate waarin de respondenten een 
toetsingskader hanteren om te bepalen of de aangevraagde milieu-informatie kan 
worden verstrekt of wellicht moet worden geweigerd, het type criteria waarop het 
toetsingskader is gebaseerd en de vastlegging van het toetsingskader in een 
openbaar document. Hieruit komt naar voren dat er een behoorlijke onderlinge 
variatie is tussen overheden in het al dan niet hanteren van een toetsingskader. 
Terwijl de ministeries steeds een toetsingskader gebruiken, is dat bij iets meer dan 
een derde van de kleinere gemeenten het geval. De door de respondenten 
gehanteerde toetsingskaders zijn vooral op Wob-criteria gebaseerd en in iets 
mindere mate expliciet op Aarhus-criteria. Daarnaast gebruiken vooral 
waterschappen en grotere gemeenten ook eigen criteria. De ministeries, 
waterschappen en provincies hebben de toetsingscriteria veelal vastgelegd in een 
openbaar document. Bij de gemeenten is dat in veel mindere mate het geval. 
 

Tabel 5.13 Doorverwijzing 

in geval informatie elders 

beschikbaar 
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Type overheid Toetsingskader  

(in %) 

Herkomst criteria  

(in %) 

Vastlegging in openbaar 

document (in %) 

Ministeries  

(n=3) 

100 Wob: 100  

Aarhus: 67 

Eigen criteria: 0 

100 

Waterschappen  

(n=15) 

53 Wob: 88 

Aarhus: 75 

Eigen criteria: 38 

75 

Provincies  

(n=9) 

67 Wob: 84 

Aarhus: 50 

Eigen criteria: 0 

67 

Gemeenten  

(n=26) 

40 Wob: 81 

Aarhus: 44 

Eigen criteria: 31 

31 

> 100.000 (n=12) 50 Wob: 84 

Aarhus: 17 

Eigen criteria: 67 

33 

< 100.000 (n=28) 36 Wob: 80 

Aarhus: 60 

Eigen criteria: 10 

30 

Overheden totaal (n=67) 49 Wob: 85 

Aarhus: 55 

Eigen criteria: 24 

55 

 

In de praktijk blijkt bij iets meer dan de helft van de overheden verzoeken om 
milieu-informatie incidenteel te zijn geweigerd, bij de anderen is dat nog nooit 
gebeurd. Weigeren komt relatief het meest voor bij de ministeries, provincies en 
kleine gemeenten. Tabel 5.15 bevat een overzicht van de aangevoerde gronden 
voor weigering. Daaruit blijkt dat de privacy- of concurrentiegevoeligheid van de 
gevraagde milieu-informatie de meest voorkomende redenen zijn om informatie 
niet te verstrekken. Bij de ministeries wordt het argument van openbare veiligheid 
ook wel eens gebruikt. Verder hebben twee gemeenten verklaard ook andere 
gronden voor weigering te hebben aangevoerd, te weten het belang van de 
bescherming van het milieu en de politieke gevoeligheid van de gevraagde 
informatie. De eerste grond wordt inderdaad door de Aarhus-regelgeving gedekt, 
de tweede grond echter niet. 
 
In geval van weigering worden aanvragers, op een uitzondering na, schriftelijk 
hierover geïnformeerd door de betreffende overheden. Een dergelijk schrijven 
bevat altijd de reden van weigering, maar niet in alle gevallen informatie over de 
eventueel te volgen beroepsprocedure. Op gemeentelijk niveau is er daarnaast 
soms ook persoonlijk contact met de verantwoordelijke ambtenaar en/of 
bestuurder over een weigering.  
 

Tabel 5.14 Gebruik 

toetsingskader, herkomst 

criteria en vastlegging in 

openbaar document 
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Type overheid Onredelijk 

(in %) 

Te 

algemeen 

(in %) 

Privacygevoelige 

gegevens  

(in %) 

Concurrentiegevoelige 

bedrijfsinformatie 

(in %) 

Openbare 

veiligheid 

(in %) 

Ministeries 

(n=3) 

  0   0 100 100 67 

Waterschappen 

 (n=6) 

33 33   50   67   0 

Provincies 

(n=7) 

29 14   71   71 14 

Gemeenten  

(n=20) 

30 30   70   45 30 

> 100.000 
(n=5) 

20   0   60   40 20 

< 100.000 
(n=15) 

33 40   74   47 33 

Overheden 

totaal (n=36) 

28 25   70   60 25 

 

Richtlijn 2003/4 draagt aan de lidstaten op om ervoor te zorgen dat door hen zelf 
of op hun verzoek samengestelde informatie actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar 
is. In de enquête is gevraagd of er wel eens discussie is met aanvragers over de 
kwaliteit van de geleverde milieu-informatie. Bij het merendeel van de 
respondenten (60%) blijkt dat incidenteel het geval te zijn. In enkele uitzonderlijke 
gevallen is de frequentie hoger. Er is relatief de meeste discussie bij ministeries, 
provincies en grote gemeenten. Tabel 5.16 geeft een overzicht van het scala aan 
verschillende kwaliteitsaspecten dat in de praktijk ter discussie is gesteld. Onder 
de categorie ’andere aspecten’ blijkt dat ook ’volledigheid’ herhaaldelijk aan de 
orde is gesteld. Samengevat wordt bij de ministeries vooral de volledigheid van de 
verstrekte informatie bediscussieerd, bij de provincies de begrijpelijkheid en bij de 
waterschappen en gemeenten de juistheid. Discussie over dit laatste aspect kan 
erop duiden dat vraag en antwoord niet altijd op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld 
omdat de vraag niet goed begrepen is.  
 
 

                                                                  
152 N-waarden zijn aangepast aan de aantallen overheden die daadwerkelijk een verzoek om milieu-

informatie hebben geweigerd. 

Tabel 5.15 Toegespaste 

weigeringsgronden 

aanvragen milieu-

informatie152  
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Type overheid Actuali-

teit 

(in %) 

Begrijpe-

lijkheid 

(in %) 

Juist- 

heid 

(in %) 

Nauw-

keurig-

heid 

(in %) 

Traceer-

baarheid 

(in %) 

Vergelijk

baarheid 

(in %) 

Volledig-

heid154 

(in %) 

Ministeries 

(n=3) 

33   0 33   0   0   0 67 

Waterschap-

pen  (n=8) 

25 50 63 50 13 13 25 

Provincies 

(n=6) 

33 67 17 17 17 33   0 

Gemeenten  

(n=23) 

30 30 60 34 17 13   4 

> 100.000 

(n=8) 

50 38 63 50 25 38   0 

< 100.000 

(n=15) 

20 27 60 27 13 0   7 

Overheden 

totaal (n=40) 

30 38 53 33 15 15 13 

 

In aansluiting op het voorgaande is in de enquête gevraagd of de betreffende 
overheden een procedure hebben ontwikkeld om de kwaliteit van de geleverde 
milieu-informatie zoveel mogelijk te garanderen. Zoals tabel 5.17 laat zien, hebben 
verreweg de meeste overheden geen kwaliteitsprocedure en zijn zij ook niet van 
plan zijn om daar in het komende jaar iets aan te doen. De provincies en de 
waterschappen zijn relatief het verst gevorderd en de ministeries het minst. 

                                                                  
153 N-waarden zijn aangepast aan de aantallen overheden waarbij de kwaliteit van de verstrekte milieu-

informatie daadwerkelijk ter discussie is gesteld. 
154 Het kwaliteitsaspect ’volledigheid’ maakte geen deel uit van de van te voren opgegeven 

antwoordcategorieën, maar is toegevoegd vanwege de antwoorden in de categorie ’anders, te weten’. 

Het is aannemelijk dat deze categorie hoger zou hebben gescoord als deze expliciet zou zijn genoemd in 

de elektronische vragenlijst.  

Tabel 5.16 Ter discussie 

gestelde 

kwaliteitsaspecten153 
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Type overheid Wel procedure 

(in %) 

Geen procedure  

(in %) 

Ministeries 

(n=4) 
0    (0) 100 

Waterschappen 

 (n=16) 
31 (37)   69 

Provincies 

(n=9) 
33 (56)   67 

Gemeenten  

(n=40) 
18 (25)   82 

> 100.000 
(n=12) 

25 (25)   75 

< 100.000 
(n=28) 

14 (25)   86 

Overheden totaal 

(n=69) 
22 (30)   78 

() Percentage inclusief overheden met plannen om in het komende jaar een kwaliteitsprocedure te 

ontwikkelen 

5.2.4 PLANNEN EN SUGGESTIES 

Ter afsluiting van de enquête is gevraagd of de respondenten nog specifieke 
plannen hebben om de verstrekking van milieu-informatie te verbeteren in het 
komende jaar. Dat blijkt bij meer dan de helft van de overheden het geval te zijn, 
met uitzondering van de ministeries. De vaak ambitieuze plannen zijn voor het 
grootste deel gericht op het versterken van de actieve openbaarheid. Zij variëren 
van verdere ontsluiting, koppeling en digitalisering van milieu-informatie tot het 
ontwikkelen van omgevingskaarten en andere speciale applicaties. Daarnaast is 
regelmatig een verbetering van bepaalde kwaliteitsaspecten, zoals actualiteit en 
begrijpelijkheid, een belangrijk onderdeel in de plannen. Verder is, naast 
verdergaande digitalisering, een aantal overheden van plan om specifiek 
klantgerichte maatregelen te nemen, zoals het opzetten van een frontoffice of een 
klant contact centrum.  
 
In de enquêtes zijn verschillende suggesties aan de centrale overheid gedaan om 
de uitvoering van de Aarhus-verplichtingen te verbeteren. Ten eerste hebben 
meerdere respondenten aangegeven meer voorlichting nodig te vinden over nut en 
noodzaak van openbaarheid van milieu-informatie. Eén gemeentelijke respondent 
heeft daarvoor het volgende argument gegeven: 
“Onze ervaring is dat met name de kwaliteit van de eigen organisatie met de 
implementatie van Aarhus sterk is verbeterd. De centrale overheid zou dit veel 
meer kunnen benadrukken. Wellicht dat dan meer organisaties nut en noodzaak 
voor implementatie zien.” 

Ten tweede is er behoefte aan hulp bij de implementatie van de Aarhus-
verplichtingen, vooral op gemeentelijk niveau. Eén gemeentelijke respondent heeft 
de behoefte hieraan als volgt verwoord: 
 “De overheid zou ervoor moeten zorgen dat niet elke gemeente het wiel opnieuw 
hoeft uit te vinden. Daarvoor is centrale hulp nodig bij het uitvoeren van de 
Aarhus-taak. Gedacht kan worden aan het oprichten van een centrale 

Tabel 5.17 

Kwaliteitsprocedure milieu- 

informatie 
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meedenktank, of een vliegende brigade met mensen die er al eens over hebben 
nagedacht, waarmee de gemeenten kunnen ‘sparren’, of een subsidie voor een 
project waarin gemeenten dit probleem gezamenlijk kunnen aanpakken. Kortom, 
er is behoefte aan praktische hulp bij het nadenken over dit belangrijke 
onderwerp.” 

Andere suggesties over de vorm waarin de ondersteuning zou kunnen worden 
gegoten zijn een periodieke Aarhus-nieuwsbrief, informatiedagen over 
bijvoorbeeld best practices en een digitaal bestand met contactadressen van 
gemeenten om ervaringen uit te kunnen wisselen. 
 
Ten derde, en deels overlappend met het vorige punt, is er een opvallende roep om 
meer landelijke uniformiteit, zoals wordt geïllustreerd door de volgende uitspraak:  
“De voor alle overheidsinstanties vrijwel unieke aanpak van uitvoering van het 
Verdrag van Aarhus maakt de onderlinge uitwisselbaarheid en herkenbaarheid 
tussen gemeenten er niet beter op en voor de burger al helemaal niet.” 

De ondervraagde overheden zouden een meer centrale regie en het opstellen van 
richtlijnen en leidraden op prijs stellen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om meer 
landelijk uniforme computerapplicaties, zoals de Atlas Leefomgeving155 en 
provinciale omgevingskaarten. Verder is gevraagd om een duidelijke definitie van 
milieu-informatie, een minder vrijblijvend Aarhus-spoorboekje, meer landelijke 
regie wat betreft wat wel en niet kan worden openbaar gemaakt, en het opstellen 
van een uniforme vergoedingsregeling.  
 
In het kader van uniformering is daarnaast meermalen gesuggereerd om Aarhus te 
incorporeren met andere door de overheid gestimuleerde maatregelen op het 
gebied van digitalisering en publieke dienstverlening. Eén van de waterschappen 
heeft daartoe de volgende heel concrete suggestie gedaan: 
“Organiseer de decentrale/lokale uitvoering van Aarhus op dezelfde manier als 
’Samenwerkende Catalogi’, ’Decentrale Regelgeving’ en het Nationaal Uitvoerings 
Programma (NUP) Elektronische Dienstverlening van de ICTU/adviesoverheid.nl. 
Zo ontstaat er uniformiteit en meer overzichtelijkheid voor de burgers. Bovendien 
wordt zo een stuk vrijblijvendheid opgeheven.” 

5.2.5 TOETSING ENQUÊTERESULTATEN 

Ter toetsing van de enquêteresultaten zijn de websites bekeken van een 
controlegroep van overheden, bestaande uit waterschappen, provincies en 
gemeenten. Er is beoordeeld in hoeverre burgers worden geïnformeerd over het 
Verdrag van Aarhus, in hoeverre er een milieuregister of vergelijkbaar overzicht 
aanwezig is, welke milieu-informatie er actief wordt aangeboden, en in hoeverre er 
uitleg wordt gegeven over de procedure voor het aanvragen van milieu-
informatie. De controlegroep is zodanig samengesteld dat er per overheidsniveau 

                                                                  
155 De Atlas Leefomgeving is een initiatief van VROM met als doel burgers aan de hand van hun 

postcode inzicht te geven in de kwaliteit van hun directe omgeving. De informatie wordt geleverd door 

gemeenten, provincies en andere organisaties die informatie over de omgeving verzamelen.  
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een vertegenwoordiging is van zij die de enquête wel en niet hebben ingevuld. Op 
die manier kan een indicatie worden verkregen of overheden die relatief meer aan 
de Aarhus-verplichtingen doen eerder geneigd zijn de enquête in te vullen en vice 
versa. Tabel 5.18 geeft de samenstelling van de controlegroep weer.  
 
Type overheid Met ingevulde enquête 

(in %) 

Zonder ingevulde 

enquête  

(in %) 

Waterschappen 

 (n=26) 
6 van 16 4 van 10 

Provincies 

(n=12) 
5 van 9 1 van 3 

Gemeenten  

(n=120) 
10 van 40 10 van 80 

> 100.000 
(n=25) 

2 van 12 2 van 13 

< 100.000 
(n=95) 

8 van 28 8 van 67 

Overheden totaal 

(n=170) 
21 van 69 15 van 101 

 

Uit de beoordeling komt als algemene indruk naar voren dat de decentrale 
overheden in Nederland zich behoorlijk inspannen om de actieve openbaarheid 
van milieu-informatie gestalte te geven. Als de verschillende overheidsniveaus 
worden vergeleken, valt op dat de provincies het verst zijn met het beschikbaar 
stellen van milieu-informatie en het geven van duidelijkheid over waar de 
informatie te vinden is. 
 
Het merendeel van de websites van overheden ziet er verzorgd uit, beschikt over 
een duidelijke structuur en is voorzien van een adequaat navigatiesysteem langs 
de onderdelen van de website. Wel valt op dat de namen van de beleidsthema’s 
waaronder milieu-informatie is te vinden per overheid uiteenlopen, hetgeen de 
toegankelijkheid van de informatie niet ten goede komt. Verder levert het gebruik 
van zoekfuncties over het algemeen een grote hoeveelheid bestanden en 
webpagina’s op. Het is echter lang niet altijd duidelijk op basis van welke 
principes de resultaten zijn geordend. 
 
Circa een derde van de onderzochte gemeenten maakt expliciet melding van het 
Verdrag van Aarhus op de website en geeft aan wat het verdrag inhoudt en wat de 
rechten en plichten zijn voor burgers, bedrijven en andere partijen. Een 
vergelijkbaar percentage noemt de Wet openbaarheid van bestuur. Sommige 
gemeenten doen beide. Over het geheel genomen valt op dat degenen die het 
Verdrag van Aarhus expliciet noemen op hun website relatief meer aan actieve 
openbaarheid doen dan degenen die het Verdrag niet noemen. 
 
Verder is uit de toetsing gebleken dat het begrip milieuregister weinig gangbaar is. 
De meeste overheden maken echter wel op een andere manier inzichtelijk welke 
milieu-informatie op de website is te vinden. Het is gebruikelijk dat informatie 
over milieuonderwerpen op verschillende manieren kan worden benaderd, 
bijvoorbeeld via een digitaal of milieuloket, via lijsten met specifieke 

Tabel 5.18 Samenstelling 

controlegroep 



 OPENBAARMAKING VAN MILIEU-INFORMATIE 

EVALUATIE VAN DE UITVOERING VAN VERPLICHTINGEN UIT HET AARHUS-VERDRAG EN VAN RICHTLIJN 2003/4/EG 

 

STEM 2008  90 

beleidsterreinen en lopende projecten, of via overkoepelende thema’s en 
speerpunten. Er is kortom een grote verscheidenheid aan ingangen om te zoeken 
naar de gewenste informatie. Daarnaast wordt vaak doorverwezen naar andere 
websites met nuttige informatie en gebruiken overheden GIS-kaarten om bepaalde 
milieuaspecten in beeld te brengen. Een voorbeeld hiervan is de risicokaart, die 
inzicht geeft in de risico’s in de woon- en werkomgeving.156  
 
Wat betreft passieve openbaarheid geven de meeste websites aan waar een burger 
of andere geïnteresseerde terecht kan met een verzoek om milieu-informatie. Soms 
wordt daarbij ook aanvullende informatie verstrekt, zoals de wijze waarop een 
vraag moet worden geformuleerd, welke termijn voor beantwoording wordt 
gehanteerd en welke kosten er aan de aanvraag zijn verbonden.  
 
Tot slot blijkt uit de vergelijking van de websites dat er geen verband is tussen het 
meedoen aan de enquête en het voldoen aan de Aarhus-verplichtingen. Het is dus 
niet zo dat degenen die meer aan Aarhus doen eerder geneigd zijn geweest de 
vragenlijst in te vullen en omgekeerd. Daaruit kan worden afgeleid dat de 
onderzoeksresultaten een betrouwbaar beeld geven inzake de implementatie door 
de waterschappen, provincies en gemeenten in Nederland. Hooguit zijn er enkele 
nuanceringen mogelijk. Wat betreft de ministeries kan een dergelijke conclusie niet 
worden getrokken gezien de geringe omvang en onvergelijkbaarheid van de 
onderzoeksgroep. 

5.3 ONDERZOEKSRESULTATEN TELEFONISCHE INTERVIEWS 

Zoals in paragraaf 1.4 is toegelicht, zijn er 12 telefonische interviews uitgevoerd 
met gebruikers van milieu-informatie, verleners van rechtsbijstand en adviseurs. 
De geïnterviewden hebben veelal ervaring opgedaan met Aarhus in een specifieke 
context en in interactie met bepaalde overheidsinstanties. Deze verscheidenheid 
maakt dat de interviews onvergelijkbaar zijn, aangezien de geïnterviewden ieder 
vanuit hun eigen perspectief de vragen over de stand van de implementatie, de 
knelpunten en mogelijkheden tot verbetering hebben beantwoord. Het voordeel 
van deze benadering is dat er een rijke schakering van meningen aan bod is 
gekomen. 
 
Ter positionering van de geïnterviewden is in de interviews gevraagd of men, 
vanuit het eigen perspectief, vindt dat Nederland ruimhartig voldoet aan de 
Aarhus-verplichtingen of dat het net aan is. Het is opvallend dat geen van de 
geïnterviewden de kwalificatie ‘ruimhartig’ wil gebruiken. De meesten herkennen 
zich eerder in ‘net aan’. Het Aarhus-proces zou langzaam op gang zijn gekomen. 
Meerdere geïnterviewden vragen zich af of er bij overheden structureel iets 
gebeurt met Aarhus. Daarnaast zijn enkele geïnterviewden van mening dat 
Nederland zelfs ondermaats presteert en geen werkelijke ambities heeft op het 
terrein van Aarhus. Van onwil zou echter meestal geen sprake zijn, de overheid 
zou zich eerder, in de woorden van één van de geïnterviewden, ‘onbewust 
onbekwaam’ opstellen. 
 

                                                                  
156 http://www.risicokaart.nl.  
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Om een beeld te krijgen waar zich eventuele knelpunten voordoen bij de 
implementatie van de Aarhus-verplichtingen, is in de interviews gevraagd hoe 
men in algemene termen denkt over de Nederlandse implementatie, zowel naar de 
letter als de geest van Aarhus. Er zijn slechts een paar personen geweest die zich 
hebben uitgelaten over de implementatie van Aarhus naar de letter, dus over de 
transpositie van de voorschriften van de EU-richtlijn in de Nederlandse wet- en 
regelgeving. Het zwaartepunt heeft in de interviews vooral gelegen op de vraag in 
hoeverre er in de uitvoeringspraktijk naar de geest van Aarhus wordt gehandeld. 
Hieronder wordt daarop nader ingegaan voor de onderwerpen actieve en passieve 
openbaarheid. 
 
Degenen die wel opmerkingen hebben gemaakt over de letter van Aarhus, zijn van 
mening dat de voorschriften zo goed als juist zijn geïmplementeerd. Eén van hen 
heeft dit als volgt verwoord: 
“De Nederlandse implementatie naar de letter is volgens mij redelijk goed. Op de 
transpositieregelgeving is niet zoveel aan te merken. Wel is het zo dat Nederland 
bij de transpositie kampte met het probleem dat er al een goed ontwikkeld 
wettelijk systeem bestond voor openbaarheid van bestuur en dat het lastig was om 
de Aarhus-voorschriften netjes in het systeem in te passen. Daardoor zijn er in 
Nederland wellicht enkele kleine afwijkingen, maar die zullen nauwelijks een 
aanleiding zijn om een klacht in te dienen bij de Europese Commissie.” 

Eén geïnterviewde heeft echter als belangrijke tekortkoming gesignaleerd dat de 
publicatie van ontwerpbeschikkingen niet goed zou zijn geregeld in de Awb. 
Hierdoor zouden burgers in de uitoefening van hun Aarhus-rechten worden 
belemmerd. Voorheen was er een verplichting tot bekendmaking in de 
Staatscourant. Deze is echter afgeschaft. Publicatie in een plaatselijk blad wordt nu 
voldoende geacht. Het zou echter voor belanghebbenden ondoenlijk zijn om 
dergelijke bekendmakingen in plaatselijke bladen bij te houden.157 

5.3.1 ACTIEVE OPENBAARHEID 

Vrijwel alle geïnterviewden zijn van mening dat er de afgelopen jaren een 
behoorlijke vooruitgang is geboekt met de implementatie van de Aarhus-
verplichtingen inzake actieve openbaarheid. Die vooruitgang zou niet altijd direct 
met Aarhus te maken hebben, maar met het feit dat overheden over de gehele linie 
steeds meer informatie zijn gaan digitaliseren en via internet beschikbaar stellen. 
Daardoor zouden zij in behoorlijke mate aan Aarhus voldoen, echter zonder zich 
daarvan altijd bewust te zijn. Verder zijn er diverse initiatieven vanuit de centrale 
overheid geïnitieerd, zoals de Atlas Leefomgeving, de website www.risicokaart.nl 
en de website www.bekendmaking.nl, die de actieve openbaarheid ten goede zijn 
gekomen. 

                                                                  
157 In 2006 heeft VROM per brief aan de betreffende geïnterviewde laten weten dat naar haar mening het 

Verdrag van Aarhus en de Europese richtlijnen op het punt van inspraak correct en volledig zijn 

geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving en dat het niet noodzakelijk is dat de Nederlandse 

wetgeving zodanig wordt gewijzigd dat (ontwerp)beschikkingen ook elektronisch moeten worden 

bekend gemaakt (zie brief d.d. 2 augustus 2006 van de dhr. P.L.B.A. van Geel,  Staatssecretaris van 

VROM, aan dhr. J.G. Vollenbroek, Mobilisation for the Environment, kenmerk DGM/SB2006288263).   
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Meerdere geïnterviewden ervaren het echter wel als een probleem dat er landelijk 
gezien geen uniformiteit is. De verschillen in de uitvoering hangen niet alleen 
samen met verschillende niveaus van inspanning, maar ook met de afwezigheid 
van richtsnoeren en formats van bovenaf. Het is voor overheden bijvoorbeeld niet 
altijd duidelijk welke informatie zij beschikbaar moeten stellen en tot welk 
detailniveau. De richtlijn zelf geeft daar weinig concreet houvast voor.  
 
Er is op gewezen dat sommige overheden te weinig informatie actief beschikbaar 
stellen, mede omdat zij geen goede inschatting kunnen maken welke informatie 
van belang is bij het nemen van bepaalde besluiten. Overheden zouden bovendien 
niet altijd voldoende inzicht hebben in de informatiebehoefte van burgers. Verder 
is door meerdere geïnterviewden genoemd dat de kwaliteit van de aangeboden 
milieu-informatie regelmatig te wensen overlaat. De informatie zou niet altijd 
actueel, duidelijk, en begrijpelijk zijn en er zou behoefte zijn aan simpeler 
taalgebruik.  
 
Gevraagd naar de beleidsvelden waar het relatief goed gaat is er een duidelijke 
teneur in de antwoorden waarneembaar dat de informatie over de 
milieucompartimenten (bodem, water en lucht), ruimtelijke ordening en externe 
veiligheid redelijk op orde is. Het zou echter minder goed gaan met de informatie 
over aangrenzende beleidsterreinen. Voorbeelden van onderwerpen waarover 
moeizamer informatie wordt verschaft, zijn bijvoorbeeld de wijze waarop stroom 
wordt opgewekt, de financiële onderbouwing van projecten met mogelijke 
belangrijke milieueffecten, en het nut van infrastructurele projecten. Burgers en 
lokale groepen zouden echter dergelijke informatie wel nodig hebben om zich een 
volledig beeld te kunnen vormen van overheidsplannen. Ook zou er te weinig 
informatie worden gegeven over de bestaande milieuknelpunten en de 
milieubelasting van gevoelige objecten. Wat betreft natuurbescherming zou er over 
de hele linie nog weinig terechtkomen van actieve openbaarheid. 
  
Daarnaast is meermalen genoemd dat vaak niet de volledige dossiers van 
bedrijven beschikbaar zijn. Weliswaar worden meestal milieuvergunningen 
beschikbaar gesteld, maar vaak ontbreken handhavingsrapporten, 
emissiegegevens en onderliggende onderzoeksrapporten. Eén geïnterviewde heeft 
opgemerkt dat idealiter er een kaart beschikbaar zou moeten zijn waarop alle 
bedrijven zijn gesitueerd met inbegrip van informatie over emissies en 
grenswaarden. Met zo’n kaart zou het ook mogelijk moeten zijn om een optelsom 
te maken van alle emissies en deze te vergelijken met de Nederlandse emissie- en 
depositieplafonds.  
 
Verder hebben twee geïnterviewden erop gewezen dat het huidige 
overheidsbeleid inzake de bekendmaking van milieubesluiten indruist tegen de 
geest van het Verdrag van Aarhus. Recent heeft de wetgever de aanplakking van 
milieubesluiten aan het gemeentehuis geschrapt en ook de aanschrijvingsplicht aan 
directe belanghebbenden over plannen met mogelijke milieueffecten. Dit maakt het 
veel lastiger voor burgers om zich tijdig op de hoogte te stellen van wat er gaande 
is. De bekendmakingen via internet zijn weliswaar een verbetering, maar zijn niet 
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volledig betrouwbaar omdat er geen wettelijke verplichting tot publicatie bestaat. 
Daarnaast is opgemerkt dat de toegang tot de rechter fors is ingeperkt, doordat de 
actio popularis is afgeschaft en de jurisprudentie over belanghebbenden is 
aangescherpt. Verder blijkt het in de praktijk een zaak van lange adem te kunnen 
zijn om inzage te verkrijgen in milieu-informatie via een beroepsprocedure.  

5.3.2 PASSIEVE OPENBAARHEID  

In de interviews is meerdere keren gesteld dat het met de passieve openbaarheid 
minder goed gaat dan met de actieve openbaarheid. Dat zou vooral te maken 
hebben met onbekendheid bij de betreffende ambtenaren. Overheden zouden er 
vaak geen notie van hebben dat de Wob is gewijzigd naar aanleiding van de 
Aarhus-verplichtingen. Als voorbeelden zijn de ruime definitie van milieu-
informatie genoemd en het feit dat een aanvrager geen direct belang bij het 
verkrijgen van de betreffende milieu-informatie hoeft aan te tonen. 
 
Volgens één van de geïnterviewden zou het omgaan met openbaarheid vooral een 
kwestie zijn van welwillendheid en zou een ambtenaar nauwelijks op goede 
gronden kunnen beweren dat iets niet onder de heel ruime Aarhus-definitie van 
milieu-informatie valt. Daar zouden overheden in de praktijk echter regelmatig 
niet naar handelen. Als oorzaak voor die onbekendheid met Aarhus is een gebrek 
aan communicatie vanuit het ministerie van VROM genoemd. Aanvankelijk is er 
wel behoorlijk veel aandacht aan het onderwerp van openbaarheid van milieu-
informatie  besteed, maar daarna is er door VROM nauwelijks meer iets aan 
gedaan waardoor het bewustzijn over Aarhus zou zijn verwaterd.  
 
In de interviews is opgemerkt dat bij verzoeken om milieu-informatie de overheid 
vaak geen antwoord geeft op de gestelde vraag, of de informatie in een andere 
vorm verschaft dan gevraagd. Daarnaast worden soms hoge kosten in rekening 
gebracht voor het leveren van milieu-informatie. Verder is er regelmatig discussie 
over de definitie van het begrip milieu-informatie en de toepassing van de 
weigeringsgronden. De geïnterviewden hebben de volgende recente voorbeelden 
uit de praktijk genoemd: 1) de weigering van DCMR om informatie te geven over 
de concentraties van verontreinigende stoffen in de afgassen van een groot 
petrochemisch bedrijf, omdat het gevoelige bedrijfseconomische gegevens zou 
betreffen158, 2) de weigering van verschillende bevoegde gezagen om inzage te 
geven in winst- en verliesrekeningen van bedrijven, terwijl die gegevens nodig 
zouden zijn om de kosteneffectiviteit van milieumaatregelen te kunnen 
beoordelen, 3) de weigering van de Nederlandse Emissieautoriteit i.o. om inzage te 
geven in de onderliggende gegevens van 15 bedrijven, omdat openbaarmaking 
hun concurrentiepositie in gevaar zou kunnen brengen159, 4) de weigering van de 
minister van VROM om de locaties van veldproeven voor genetisch 
gemodificeerde organismen (GGO’s) bekend te maken met het argument dat 

                                                                  
158 Zie uitspraak Rb. Rotterdam, 08/1677 WOBGVZT1, 2 juni 2008 en de daarop volgende nieuwe 

beslissing van DCMR op het bezwaarschrift van dhr. J.G. Vollenbroek met inachtneming van de 

uitspraak (brief d.d. 3 september 2008, kenmerk 20742034). 
159 Uitspraak Rb Amsterdam, AWB 07/525 WOB, 23 december 2008, inzake beroep van Greenpeace 

tegen besluit Nederlandse Emissieautoriteit i.o. (zie ook par. 3.4.6) 
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radicale activisten de informatie zouden kunnen misbruiken om vernielingen aan 
te richten160, en 5) de weigering van de minister van LNV om inzicht te verschaffen 
in de manier waarop wordt gecontroleerd op vervuiling door GGO’s en illegale 
GGO’s, omdat dit het handhavingsbeleid van de Voedsel en Warenautoriteit 
(VWA) zou doorkruisen.161  
 
Naar aanleiding van deze voorbeelden is door de betreffende geïnterviewden 
geconcludeerd dat het economisch belang veel te gemakkelijk als argument wordt 
gebruikt om een verzoek om milieu-informatie te weigeren. Bovendien zou in de 
praktijk informatie worden geweigerd als het betreffende bedrijf erop tegen is dat 
de informatie wordt overlegd. Vanwege de alsmaar weerkerende discussies en 
gerechtelijke procedures heeft één van de geïnterviewden opgemerkt dat de term 
milieu-informatie verheldering verdient, aangezien het volgens hem toch niet de 
bedoeling kan zijn om de invulling van deze definitie aan de rechter over te laten. 

5.3.3 SUGGESTIES TER VERBETERING 

Er zijn in de interviews verschillende suggesties aan de centrale overheid gedaan 
voor de verbetering van de uitvoeringspraktijk. Deze suggesties kunnen in een 
viertal categorieën worden ondergebracht, namelijk verbeteren van de 
communicatie, versterken van de beleidscontext, aanbieden van verdergaande 
ondersteuning, en stimuleren van uniformering. 
 
Op het gebied van communicatie zou de centrale overheid de burger beter moeten 
informeren over openbaarheid van milieu-informatie en meer ruchtbaarheid geven 
aan het feit dat burgers recht hebben op milieu-informatie, bijvoorbeeld met 
Postbus 51 spotjes. Ook zou er beter moeten worden gecommuniceerd naar lagere 
overheden toe over wat Aarhus inhoudt, wat het in de praktijk betekent en 
waarom het belangrijk is.  
 
Ter versterking van de beleidscontext is gesuggereerd om de term milieu-
informatie via  de wetgeving en/of memorie van toelichting te verduidelijken. 
Verder is gepleit voor het zo snel mogelijk instellen van een wettelijke verplichting 
tot elektronische bekendmaking van ontwerpbeschikkingen, de verplichting tot het 
aanschrijven van belanghebbenden te herintroduceren in de wet, en een 
fundamentele discussie te voeren over de positie van het milieubelang in 
gerechtelijke procedures. Daarnaast is de aanbeveling gedaan om na te gaan hoe 
wetgeving met informatieverplichtingen efficiënter kan worden vormgegeven, 
zodat bedrijven niet alsmaar dezelfde informatie hoeven te overleggen.  
 
Wat betreft het aanbieden van ondersteuning is in algemene zin genoemd dat de 
centrale overheid de implementatie van de Aarhus-verplichtingen beter moet 
faciliteren en subsidiëren. Verder verdient het aanbeveling dat binnen iedere 

                                                                  
160 Uitspraak ABRvS, 200702756/1, 16 juli 2008, verzoek om uitspraak HvJEG bij wege van prejudiciële 

beslissing, inzake beroep van Greenpeace tegen besluit minister van VROM (brief d.d. 27 maart 2007). 

(zie ook par. 3.4.4) 
161 Zie bezwaarschrift van Greenpeace tegen besluit van de minister van LNV (brief d.d. 30 oktober 2007, 

kenmerk TRCJZ/2007/3385) en aanvulling van de gronden van bezwaar (brief d.d. 16 januari 2008).  
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overheidsorganisatie een centraal aanspreekpunt voor Aarhus-zaken wordt 
aangewezen. Ook is erop gewezen dat er van certificering van overheden een 
positieve impuls zou kunnen uitgaan op de uitvoeringspraktijk doordat er dan 
meer in procedures is vastgelegd. 
 
Ter uniformering van de uitvoering van de Aarhus-verplichtingen is voorgesteld 
dat de centrale overheid meer richtlijnen voor de uitvoeringspraktijk opstelt. In 
concreto is gesuggereerd dat de centrale overheid duidelijker aangeeft welke 
informatie moet worden aangeboden en tot welk detailniveau. Verder zou het 
nuttig kunnen zijn om op regionaal niveau de koppen bij elkaar te steken en 
informatie over ‘good practices’ uit te wisselen. 

5.4 CONCLUSIES 

Op basis van het empirisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat er in 
Nederland in de afgelopen jaren een gestage vooruitgang is geboekt bij het 
voldoen aan de Aarhus-verplichtingen, maar dat het niveau van de uitvoering nog 
niet optimaal is. Over het geheel genomen komen de provincies en grotere 
gemeenten de verplichtingen naar eigen zeggen grotendeels na. In vergelijking 
daarmee zijn de waterschappen en kleinere gemeenten iets minder vergevorderd. 
Het onderwerp leeft het minst bij de ministeries, ook al wordt door hen vaak wel 
feitelijk aan de regelgeving voldaan. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de aandacht van overheden de laatste jaren vooral is 
uitgegaan naar het actief ordenen en beschikbaar stellen van milieu-informatie via 
digitale media. Deze trend zal zich naar verwachting voortzetten, aangezien meer 
dan de helft van de decentrale overheden specifieke plannen heeft voor het 
komende jaar om de verstrekking van milieu-informatie te verbeteren. De 
vooruitgang op het gebied van actieve openbaarheid zou echter niet zozeer de 
verdienste van Aarhus zijn, maar vooral samenhangen met het proces van 
verregaande digitalisering dat momenteel plaatsvindt bij Nederlandse overheden. 
Daardoor voldoen veel overheden in behoorlijke mate aan Aarhus, echter zonder 
zich daar altijd bewust van te zijn. Het feit dat veel overheden op eigen houtje aan 
de slag zijn gegaan, heeft er toe geleid dat er een grote diversiteit is aan 
benaderingen en daardoor weinig landelijke uniformiteit. 
 
Wat betreft de passieve openbaarheid zijn er aanzienlijke onderlinge verschillen in 
de manier waarop overheden met verzoeken om milieu-informatie omgaan. Die 
verschillen hebben betrekking op zowel procedurele als inhoudelijke aspecten. Op 
het procedurele vlak zijn er verschillen in werkprocedures, termijnen, en 
vergoedingen. Inzake de inhoud zijn er verschillen in de interpretatie van het 
begrip milieu-informatie, het toetsingskader voor aanvragen, de toepassing van de 
weigeringsgronden, en de kwaliteit van de geleverde informatie.  
 
Voortvloeiend uit het bovenstaande zijn in het empirisch onderzoek diverse 
suggesties aan de centrale overheid gedaan om de uitvoering van de Aarhus-
verplichtingen te verbeteren. Deze suggesties kunnen als volgt worden 
gecategoriseerd: 1) beter communiceren naar lagere overheden en burgers, 2) 
versterken van de beleidscontext, 3) meer praktische ondersteuning geven aan 
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overheden en 4) stimuleren van uniformering. Daarnaast is gesuggereerd dat voor 
een adequate uitvoering van de regelgeving een kwaliteitsslag door de decentrale 
overheden zelf onontbeerlijk is. Het gaat dan vooral om het beter ontsluiten van 
milieu-informatie en het begrijpelijk maken van milieu-informatie door een 
vertaalslag te maken. 
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HOOFDSTUK 6 Eindconclusies en 
aanbevelingen 

6.1 INLEIDING 

Ter afsluiting van dit rapport worden in dit hoofdstuk de onderzoeksvragen (zie 
par. 1.3) beantwoord. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen worden 
daartoe samengevat. De resultaten van de juridische analyse van de ‘Aarhus-
verplichtingen’ inzake milieu-informatie en van het empirische onderzoek naar de 
praktijk van de uitvoering van die verplichtingen worden waar mogelijk 
geïntegreerd besproken. Deze integrale aanpak brengt mee dat de volgorde van 
behandeling van de onderzoeksvragen afwijkt van de oorspronkelijke volgorde 
van die vragen.  
 
Par. 6.2 schetst de hoofdlijnen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Par. 
6.3 gaat in op de balans tussen actieve en passieve openbaarheid. Par. 6.4 
behandelt enkele kernbegrippen uit de regelgeving. In par. 6.5 komen praktische 
maatregelen ter ondersteuning van de uitvoering van de Aarhus-verplichtingen 
aan de orde. In par. 6.6 wordt nader ingegaan op de ‘passieve openbaarheid’ van 
milieu-informatie en in par. 6.7 staat de ‘actieve openbaarheid’ centraal. In par. 6.8 
komt de kwaliteit van de verstrekte milieu-informatie aan de orde. Par. 6.9 bevat 
de aanbevelingen uit het onderzoek.  

6.2 HOOFDLIJNEN VAN DE IMPLEMENTATIE IN DE REGELGEVING EN DE PRAKTISCHE 

UITVOERING: DE WOB ALS KADER 

De implementatie van de Aarhus-verplichtingen inzake de openbaarheid van 
milieu-informatie in de Nederlandse regelgeving heeft in twee etappes plaats 
gevonden. Eerst met de Uitvoeringswet Verdrag van Aarhus en vervolgens met de 
Implementatiewet voor (onder meer) milieu-informatierichtlijn 2003/4/EG. 
Daarmee werden onder meer de Wob en hoofdstuk 19 Wm gewijzigd. Ter 
uitvoering van het PRTR-protocol en de PRTR-verordening werd nadien 
hoofdstuk 12 Wm gewijzigd en kwam uitvoeringsregelgeving tot stand. Uit het 
juridische deel van dit onderzoek komt als hoofdconclusie naar voren dat de 
verplichtingen inzake openbaarmaking van milieu-informatie, voortvloeiend uit 
het Verdrag van Aarhus en richtlijn 2003/4/EG, op veel onderdelen op juiste wijze 
zijn geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving, maar tegelijkertijd wordt 
wel een aantal knelpunten gesignaleerd. Deze knelpunten betreffen met name 
afwijkende begrippen en weigeringsgronden, en enkele lacunes.  
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Begrippenkader en weigeringsgronden 
De implementatie van de richtlijnvereisten in het bestaande wettelijk kader van de 
Wob heeft tot gevolg dat in de Nederlandse regeling het begrip ‘bestuursorgaan’ 
centraal staat. Dit begrip heeft niet dezelfde reikwijdte als het begrip 
‘overheidsinstantie’ uit de richtlijn. De omzetting in het Wob-kader heeft ook tot 
gevolg dat de weigeringsgronden voor het verstrekken van informatie bij 
verzoeken om milieu-informatie op onderdelen afwijken van de 
richtlijnformulering. Er zijn geen uitvoeringsregels voor het toepassen van de 
weigeringsgronden. 
Het in de Wob integreren van het specifieke ‘Aarhus-regime’ voor de 
openbaarmaking van milieu-informatie heeft de toegankelijkheid van de Wob 
overigens beperkt, met name van de weigeringsgronden, welke ingewikkeld zijn 
geworden.  

Lacunes 
De implementatie is niet volledig omdat de richtlijnbepalingen inzake het 
verstrekken van informatie op verzoek niet zijn geïmplementeerd in bijzondere 
openbaarheidsregelingen, zoals van de toenmalige Wms en van de Wgb. Uit 
jurisprudentie van de nationale rechter komt naar voren dat deze al snel 
concludeert dat sprake is van een bijzondere openbaarheidsregeling die voorgaat 
boven de algemene regeling van de Wob. Dit is anders in het EG-rechtelijke kader, 
waar richtlijn 2003/4 een centrale plaats inneemt, ook voor bijzondere 
openbaarheids- of vertrouwelijkheidsregelingen.  
Een andere lacune is dat in de nationale wetgeving een algemene verplichting 
ontbreekt voor overheidsorganen om, los van concrete bestuursbevoegdheden, 
milieu-informatie die zij bezitten op passende wijze openbaar te maken.  
Ook met betrekking tot het door overheidsinstanties vragen van een redelijke 
vergoeding voor het verstrekken van milieu-informatie lijkt zich een lacune voor te 
doen omdat de nationale wetgeving op dit punt geen algemene verplichting kent. 
Op deze, en enkele andere juridische knelpunten wordt in de volgende paragrafen 
nader ingegaan.  
 
De hoofdconclusie op basis van het empirische onderzoek is dat er in Nederland in 
de afgelopen jaren een gestage vooruitgang is geboekt door overheden bij het 
voldoen aan de Aarhus-verplichtingen, maar dat het niveau van de uitvoering nog 
niet optimaal is. Ten eerste zijn er overheden die relatief weinig doen aan de 
uitvoering van de verplichtingen, de zogenaamde achterblijvers. Ten tweede loopt 
de wijze van uitvoering onderling uiteen.  
 
Verder is uit het empirisch onderzoek gebleken dat de aandacht van overheden de 
laatste jaren vooral is uitgegaan naar het actief ordenen en beschikbaar stellen van 
milieu-informatie via digitale media. Deze focus op actieve openbaarheid zal zich 
naar verwachting voortzetten, aangezien meer dan de helft van de decentrale 
overheden specifieke plannen heeft voor het komende jaar om de actieve 
verstrekking van milieu-informatie te verbeteren. Het feit dat veel overheden op 
eigen houtje aan de slag zijn gegaan, heeft er wel toe geleid dat er een grote 
diversiteit is aan benaderingen en daardoor weinig landelijke uniformiteit. 
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Wat betreft de passieve openbaarheid is er eveneens weinig landelijke uniformiteit. 
Er zijn namelijk aanzienlijke onderlinge verschillen in de manier waarop 
overheden met verzoeken om milieu-informatie omgaan. Die verschillen hebben 
betrekking op zowel procedurele als inhoudelijke aspecten. Op het procedurele 
vlak zijn er verschillen in werkprocedures, termijnen, en vergoedingen. Inzake de 
inhoud zijn er verschillen in de interpretatie van het begrip milieu-informatie, het 
toetsingskader voor aanvragen, de toepassing van de weigeringsgronden en de 
kwaliteit van de geleverde informatie. 

6.3 BALANS TUSSEN ACTIEVE EN PASSIEVE OPENBAARHEID 

Een belangrijk onderscheid in het Verdrag van Aarhus en richtlijn 2003/4 betreft 
de informatieverschaffing op eigen initiatief en die op verzoek. In samenhang met 
dit onderscheid is het van belang om te signaleren dat er in de afgelopen jaren een 
verschuiving heeft plaatsgevonden. Terwijl in de eerste jaren de nadruk in de 
Nederlandse uitvoeringspraktijk vooral heeft gelegen op de informatie op 
aanvraag, de zogenaamde passieve openbaarheid, is er onder invloed van de 
elektronische revolutie veel meer aandacht gekomen voor de 
informatieverstrekking op eigen initiatief, de actieve openbaarheid. Tegenwoordig 
heeft iedere overheid zijn eigen website waardoor er veel informatie via internet 
beschikbaar wordt gesteld. De vooruitgang op het gebied van actieve 
openbaarheid is daarmee niet zozeer de verdienste van Aarhus, maar hangt vooral 
samen met het proces van verregaande digitalisering dat momenteel plaatsvindt 
bij Nederlandse overheden. Een neveneffect van de grotere aandacht voor actieve 
openbaarheid is dat daardoor een aantal veelvoorkomende verzoeken om milieu-
informatie overbodig zijn gemaakt. 
 
De beoordeling van de websites van een aantal Nederlandse waterschappen, 
provincies en gemeenten heeft het beeld bevestigd dat de decentrale overheden 
zich behoorlijk inspannen om de actieve openbaarheid van milieu-informatie 
gestalte te geven. Het merendeel van de websites van overheden ziet er verzorgd 
uit. Wel valt op dat de namen van de beleidsthema’s waaronder milieu-informatie 
is te vinden kunnen verschillen en dat de zoekfuncties niet altijd de meest 
relevante informatie opleveren. Uit een vergelijking van de verschillende 
overheidsniveaus kan worden geconcludeerd dat de provincies het verst zijn met 
het actief beschikbaar stellen van milieu-informatie en het geven van duidelijkheid 
over waar de informatie te vinden is.  
 
Uit de juridische analyse komt naar voren dat de wetswijzigingen ter 
implementatie van de Aarhus-verplichtingen – de Uitvoeringswet voor het 
Verdrag en de Implementatiewet voor richtlijn 2003/4 – vooral gericht waren op 
de passieve openbaarheid. Over de actieve openbaarheid wordt in de memories 
van toelichting veelal geconcludeerd dat omzetting in wetgeving niet vereist is, 
omdat bestaande wetgeving dit voldoende zou regelen of omdat alleen concrete 
maatregelen vereist zijn. Het is twijfelachtig of daarmee aan de Verdrags- en 
richtlijnverplichtingen wordt voldaan (zie par. 6.7). 
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6.4 BEGRIPPENKADER: DE BEGRIPPEN ‘MILIEU-INFORMATIE’, ‘EMISSIES IN HET MILIEU’ EN 

‘BESTUURSORGAAN’ VERSUS ‘OVERHEIDSINSTANTIE’ 

Milieu-informatie 
Het begrip milieu-informatie uit de richtlijn is volledig en juist omgezet in art. 
19.1a Wm. Het begrip, dat een zeer ruime omschrijving van milieu-informatie 
bevat, lijkt aanleiding te zijn tot een groeiende stroom jurisprudentie. Uit die 
jurisprudentie kan worden afgeleid dat de grenzen van het begrip niet steeds 
duidelijk zijn. Europese of nationale richtsnoeren of handleidingen in verband met 
de invulling van het begrip ontbreken. In tenminste een tiental uitspraken heeft de 
Nederlandse rechter sinds 2006 een nadere invulling gegeven aan het begrip 
milieu-informatie 
Het empirisch onderzoek heeft bevestigd dat er in de praktijk onduidelijkheden 
bestaan over de interpretatie van het begrip milieu-informatie. Uit de enquête is 
gebleken dat bij iets meer dan 60% van de overheden waar wel eens milieu-
informatie wordt aangevraagd het incidenteel niet duidelijk is of de gevraagde 
informatie inderdaad milieu-informatie betreft en dat dit bij 20% van hen 
regelmatig of vaak het geval is. In concreto gaat het bijvoorbeeld om de onderlinge 
afbakening van de begrippen milieu, leefomgeving en ruimtelijke ordening, het 
verstrekken van financiële gegevens die indirect betrekking hebben op milieu, en 
het verlenen van inzage in het productieproces van een bedrijf. Kritische 
gebruikers van milieu-informatie hebben in de interviews ook beaamd dat de 
definitie van milieu-informatie problemen oplevert in de praktijk en dat er 
regelmatig discussie over is.  

Emissies in het milieu 
Het begrip ‘emissies in het milieu’ als een specifieke vorm van milieu-informatie is 
van bijzonder belang omdat deze informatie over emissies in beginsel openbaar 
moet zijn, of op verzoek verstrekt moet worden. Dat geldt bijvoorbeeld ook als het  
vertrouwelijke bedrijfsinformatie betreft. Het Verdrag noch de richtlijn bevatten 
een definitie van het begrip emissies. In de memorie van toelichting bij de 
Uitvoeringswet wordt een ruime uitleg gegeven; het betreft zowel emissies vanuit 
inrichtingen als vanuit diffuse bronnen. De huidige jurisprudentie spitst zich toe 
op de vraag of ook ‘onderliggende gegevens’ emissiegegevens zijn en wanneer 
precies sprake is van onderliggende gegevens. Daarbij gaat het onder meer om 
energiegegevens en om gegevens over concentraties en debieten in het kader van 
de vergunningverlening.  

Bestuursorgaan versus overheidsinstantie 
In de Nederlandse openbaarheidsregelgeving staat, anders dan in het Verdrag en 
de richtlijn, niet het begrip overheidsinstantie centraal, maar het begrip 
bestuursorgaan. Een kenmerk van dit begrip bestuursorgaan, namelijk het met 
openbaar gezag bekleed zijn, lijkt beperkter te zijn dan een kenmerk van het 
begrip overheidsinstantie, namelijk het uitoefenen van openbare bestuursfuncties. 
Een ander verschil is dat de Wob ook betrekking op instellingen etc. die werkzaam 
zijn ‘onder verantwoordelijkheid van’ een bestuursorgaan, terwijl in het Verdrag en in 
de richtlijn  het begrip ‘onder toezicht van’ wordt gehanteerd. De precieze reikwijdte 
van dit begrip toezicht is overigens niet duidelijk. 
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Mede gezien recente jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak is 
aannemelijk dat het begrip bestuursorgaan een beperktere reikwijdte heeft dan het 
begrip overheidsinstantie, waardoor minder entiteiten onder de Wob lijken te 
vallen dan onder de richtlijn, zoals particuliere bedrijven die bepaalde 
overheidstaken verrichten. Deze onduidelijkheid ten aanzien van de reikwijdte 
van de wet, kan voor burgers onduidelijkheden scheppen ten aanzien van hun 
rechten op milieu-informatie. 

6.5 PRAKTISCHE MAATREGELEN IN VERBAND MET TOEGANG TOT MILIEU-INFORMATIE 

Uit het empirisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de mate waarin 
overheden praktische maatregelen nemen uiteenloopt. Volgens de enquête is de 
stand van zaken als volgt: 48% van de overheden heeft een medewerker in dienst 
die tot taak heeft om de activiteiten inzake openbaarheid van milieu-informatie te 
coördineren, 48% geeft algemene informatie over het recht op milieu-informatie op 
de website, 67% maakt op één of andere wijze inzichtelijk welke milieu-informatie 
beschikbaar is en 88% verschaft specifieke publieksvoorlichting over het recht op 
milieu-informatie (zie ook par. 6.6). Verder is er geen eenduidige conclusie te 
trekken over welke overheidslaag het meest actief is bij het treffen van praktische 
maatregelen, maar kan wel worden geconcludeerd dat de grotere gemeenten op 
meerdere punten vooroplopen. 
 
Wat betreft het inzichtelijk maken van de aanwezige milieu-informatie heeft de 
beoordeling van de websites van overheden laten zien dat het begrip 
milieuregister weinig gangbaar is en dat overheden daar verschillende termen 
voor hanteren en verschillende invullingen aan geven.  

6.6 MILIEU-INFORMATIE OP VERZOEK: DE PRAKTIJK VAN DE PASSIEVE OPENBAARHEID EN 

DE BASIS HIERVOOR IN DE REGELGEVING  

Uit het empirisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de praktijk van 
passieve openbaarheid divers is. Wat betreft de frequentie van verzoeken om 
milieu-informatie is gebleken dat 58% van de overheden incidenteel een verzoek 
ontvangt, 29% regelmatig, 10% vaak en 3% nooit. De meeste verzoeken zijn 
afkomstig van burgers, gevolgd door bedrijven en milieuorganisaties. Ze betreffen 
vooral de kwaliteit van bodem, water en lucht.  
 
Over het omgaan met verzoeken om milieu-informatie kan uit het empirisch 
onderzoek het volgende worden geconcludeerd: 43% van de overheden heeft 
daarvoor een standaard werkprocedure, 45% van hen houdt een registratie bij van 
aantallen verzoeken, 49% gebruikt een toetsingskader gebaseerd op Wob, Aarhus 
en soms ook eigen criteria om te bepalen of de aangevraagde milieu-informatie kan 
worden verstrekt en 51% verwijst door als de informatie elders beschikbaar is. Wat 
betreft de in acht genomen termijnen, hanteert 55% gewoonlijk een termijn van 2 
weken voor het behandelen van een verzoek, 34% heeft daar 2 tot 4 weken voor 
nodig en de resterende 11% maximaal 6 weken. Daarnaast komen in de praktijk bij 
55% van de overheden overschrijdingen voor om uiteenlopende redenen. 
 
Uit de beoordeling van de websites is verder gebleken dat meestal wordt 
aangegeven waar een burger of andere geïnteresseerde terecht kan met een 
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verzoek om milieu-informatie. Soms wordt daarbij ook aanvullende informatie 
verstrekt, zoals de wijze waarop een vraag moet worden geformuleerd, welke 
termijn voor beantwoording wordt gehanteerd en welke kosten er aan de aanvraag 
zijn verbonden.  

Tarieven 
Het Verdrag van Aarhus vereist in art. 4 lid 8 dat overheidsinstanties die kosten 
rekenen voor het verstrekken van informatie ‘aan verzoekers een overzicht 
beschikbaar stellen’ van vergoedingen, met vermelding van eventuele 
voorwaarden en vrijstellingen. Daarmee lijkt het Verdrag verder te gaan dan de 
richtlijn, die de term ‘publiceren’ hanteert. De richtlijn zal op dit punt 
verdragsconform dienen te worden uitgelegd. De richtlijnvereisten dat tarieven 
redelijk moeten zijn en dat vooraf een overzicht van tarieven wordt gepubliceerd, 
zijn als zodanig – als algemene vereisten – niet in de nationale regelgeving 
geïmplementeerd. Voor organen van de nationale overheid bevat het Besluit 
tarieven openbaarheid van bestuur wel tarieven. In het empirische deel van dit 
onderzoek komt overigens naar voren dat in de praktijk door de ministeries geen 
kosten in rekening worden gebracht voor het verstrekken van milieu-informatie 
op verzoek. Voor de lagere overheden ontbreekt een algemene regeling voor het 
berekenen van redelijke tarieven en het beschikbaar stellen van een overzicht. 
Daarmee is aan een burger op voorhand niet duidelijk wat hij kan verwachten. Uit 
de enquête is inderdaad gebleken dat de mate waarin overheden om 
vergoedingen vragen voor het leveren van milieu-informatie uiteenloopt. De ene 
helft van de lagere overheden vraagt nooit om een vergoeding, de andere helft 
doet dat wel. Deze laatste groep heeft zijn tarieven veelal gepubliceerd, 
bijvoorbeeld in een legesverordening.  

Weigeringsgronden voor het verstrekken van informatie  
De aanpassing van de Wob-uitzonderingsgronden voor het verstrekken van 
informatie aan het specifieke regime voor milieu-informatie heeft in de Wob geleid 
tot uitzonderingen op de uitzonderingen. De richtlijn kent een relatief stelsel van 
uitzonderingen, waarbij een belangenafweging plaatsvindt. Bovendien geldt voor 
emissiegegevens op enkele uitzonderingen na een bijna absolute openbaarheid. In 
verband met de openbaarheid van milieu-informatie lijken zich na de 
implementatie in de Wob nog de volgende knelpunten voor te doen:  
 de absolute weigeringsgronden in art. 10 lid 1 Wob in verband met de eenheid 

van de Kroon, de veiligheid van de staat en de bescherming van 
persoonsgegevens lijken niet te passen in het stelsel van relatieve 
uitzonderingsgronden van de richtlijn;  

 de relatieve weigeringsgrond in art. 10 lid 2 onder b Wob betreffende de 
economische of financiële belangen van de Staat bevat voor milieu-informatie in 
art. 10 lid 5 niet de toevoeging dat de vertrouwelijkheid, zoals in art. 4 lid 2 
onder a richtlijn, bij wet moet zijn voorzien. Deze Wob-formulering is daarmee 
ruimer dan de richtlijn toestaat; 

 de Wob-weigeringsgrond betreffende het belang van de geadresseerde van een 
besluit om als eerste kennis te nemen van informatie (art. 10 lid 2 onder f), komt 
in de richtlijn niet voor; deze uitzondering lijkt daarom niet te kunnen gelden 
voor milieu-informatie; 
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 de bepaling in art. 10 lid 8 Wob dat in een aantal gevallen ‘in aanmerking wordt 
genomen’ of informatie betrekking heeft op emissies in het milieu lijkt 
onvoldoende om de openbaarheid te kunnen garanderen die de richtlijn voor 
emissies vereist. 

 
Op basis van de enquête bij centrale en decentrale overheden is gebleken dat 
weigering van een verzoek om milieu-informatie in de praktijk regelmatig 
voorkomt: iets meer dan de helft van de overheden heeft wel eens een verzoek om 
milieu-informatie geweigerd. De meest gebruikelijke gronden voor weigering zijn 
de privacy- of concurrentiegevoeligheid van de gevraagde milieu-informatie. Bij de 
ministeries wordt het argument van openbare veiligheid ook wel eens gebruikt. 
Dit beeld is bevestigd in de interviews waarin enkele kritische gebruikers hebben 
opgemerkt dat het economisch belang veel te gemakkelijk als argument wordt 
gebruikt om een verzoek om milieu-informatie te weigeren. Zij hebben daarbij 
gerefereerd aan verschillende weigeringen die in gerechtelijke procedures zijn 
aangevochten. 
 
Met het oog op toepassing van de weigeringsgronden ontbreken uitvoeringsregels 
of richtsnoeren. Ter verduidelijking van de wet- en regelgeving inzake de 
vertrouwelijke behandeling van bedrijfsgegevens, heeft het ministerie van VROM 
recentelijk een circulaire gepubliceerd. Met betrekking tot het afwegingskader in 
verband met het belang van de beveiliging van bedrijven binnen deze 
uitzonderingen is jurisprudentie in ontwikkeling naar aanleiding van de 
openbaarheid van veldproeven met genetisch gemodificeerde organismen. De EG-
rechter heeft duidelijk gemaakt dat de uitzonderingsgronden van richtlijn 2003/4 
niet gebruikt mogen worden om openbaarheid in te perken die er is op basis van 
andere richtlijnen. Daarbij heeft de EG-rechter tevens erop gewezen dat vrees voor 
openbare orde-problemen geen reden is om gemeenschapsverplichtingen niet na te 
komen. De EG-rechter heeft nog geen uitspraak gedaan op de vraag van de 
Nederlandse rechter of de uitzonderingsgronden limitatief zijn en op de vraag over 
de reikwijdte van het begrip ‘openbare veiligheid’, met het oog op bedrijfs- en 
biotechnologiebelangen.  

Toegang tot de rechter 
De Awb-bezwaar- en beroepsprocedure voorziet voor degene die informatie 
vraagt,  in een procedure waarin de verzoeker tegen een besluit op zijn of haar 
verzoek, na bezwaar, als belanghebbende beroep kan instellen. Daarmee wordt op 
dit punt voldaan aan het vereiste van art. 6 van richtlijn 2003/4 inzake toegang tot 
de rechter. 

6.7 VERSPREIDING VAN MILIEU-INFORMATIE: DE PRAKTIJK VAN DE ACTIEVE 

OPENBAARHEID EN DE BASIS HIERVOOR IN DE REGELGEVING 

Uit het empirisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de praktijk van 
actieve openbaarheid, net zoals die van de passieve openbaarheid, divers is. 
Volgens de enquête is de stand van zaken als volgt: 61 % van de overheden 
verstrekt op eigen initiatief milieu-informatie, 48% heeft daarvoor een speciale 
website ingericht, en 32% besteedt aandacht aan een vertaalslag van de milieu-
informatie om de begrijpelijkheid ervan te vergroten. De provincies zijn op al deze 
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punten het meest ver gevorderd. Het is daarnaast duidelijk dat er ook overheden 
zijn waar actieve openbaarheid weinig prioriteit heeft, hetgeen vooral samenhangt 
met politieke onwil, gebrek aan capaciteit of vermeende desinteresse bij de burger. 
Bij de beoordeling van de websites van overheden is opgevallen dat degenen die 
het Verdrag van Aarhus expliciet noemen op hun website relatief meer doen aan 
actieve openbaarheid. 
 
Inzake de verspreiding van informatie vereist de richtlijn in art. 7 lid 1 een in de 
nationale wetgeving geregelde waarborg dat overheidsinstanties milieu-informatie 
die zij bezitten, ordenen en actief en systematisch verspreiden. Art. 7 lid 2 bevat 
een opsomming van informatie die ‘ten minste’ op passende wijze wordt 
bijgewerkt en verspreid. Het Verdrag bevat in art. 5 eenzelfde waarborgvereiste. 
Het vereist een transparante en toegankelijke informatieverspreiding en bevat niet-
limitatieve opsommingen van te verstrekken informatie. Hoewel de nationale 
wetgeving op een groot aantal gebieden informatie-, rapportage- en registratie- en 
bekendmakingsverplichtingen bevat, zijn deze verplichtingen veelal gekoppeld 
aan specifieke bestuursbevoegdheden.  
 

Voorbeelden zijn de Wob-verplichting tot het actief verschaffen van informatie 
over het beleid (art. 8 Wob), over de eigen taken (art. 19.1c Wm), voor 
bekendmakingsverplichtingen zoals het publiceren van beleidsregels (art. 1:3 
lid 4 Awb) en kennisgeving en bekendmaking van (ontwerp-)besluiten (art. 
3:12 en 3:42 Awb). Daarnaast zijn er op diverse gebieden voor diverse 
overheden plan-, programma- en verslagverplichtingen, soms voor 
afzonderlijke componenten of beleidsonderdelen.   

 
Een algemene verplichting voor alle overheidsorganen tot het verspreiden van de 
milieu-informatie die zij bezitten, ook los van specifieke bestuursbevoegdheden, 
ontbreekt evenwel. De richtlijn en het Verdrag vereisen deze waarborg in het kader 
van de nationale wetgeving wel. 
 
Het Verdrag en de richtlijn benadrukken het belang van een actieve en 
systematische verspreiding van milieu-informatie, in het bijzonder van 
elektronische vormen van bekendmaking. Met deze uitgangspunten zijn de Awb-
bekendmakingsbepalingen over (ontwerp)besluiten, zoals uitgelegd door de 
Afdeling bestuursrechtspraak, moeilijk in overeenstemming te brengen. Dit geldt 
met name voor het door een bestuursorgaan niet publiceren van ontwerpbesluiten 
op de eigen website 

6.8 DE KWALITEIT VAN DE MILIEU-INFORMATIE 

Uit het empirisch onderzoek is gebleken dat er bij 60% van de overheden wel eens 
discussie is over de kwaliteit van de geleverde milieu-informatie. Bij de overgrote 
meerderheid gebeurt dit incidenteel, bij een kleine minderheid meer frequent. Het 
gaat in deze discussies om een breed scala aan kwaliteitsaspecten, zoals actualiteit, 
begrijpelijkheid, juistheid, nauwkeurigheid, traceerbaarheid, vergelijkbaarheid en 
volledigheid van de informatie. Verder is naar voren gekomen dat slechts 22% van 
de overheden een kwaliteitsprocedure heeft ontwikkeld om de kwaliteit van de 
milieu-informatie zoveel mogelijk te garanderen. 
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De richtlijn bevat in art. 8 een zorgplicht voor de kwaliteit van verschafte milieu-
informatie. De PRTR-verordening stelt in art. 9 eisen aan de kwaliteit van 
verstrekte gegevens en aan de validering van die kwaliteit door de bevoegde 
instanties. Het PRTR-protocol stelt in art. 9 en 10 eisen ter waarborging van de 
kwaliteit van gegevens. Niet duidelijk is in hoeverre er nu voor de PRTR-
rapportages wel instrumenten zijn voor het bevoegd gezag om te komen tot een 
adequate validering van de verslagen en daarmee de kwaliteit van de gegevens te 
waarborgen. Uit eerdere ervaringen met de gerapporteerde gegevens in het kader 
van de milieujaarverslaglegging kwam namelijk naar voren dat de kwaliteit van 
geleverde gegevens een knelpunt vormde. Uit onderzoek van de VROM-Inspectie 
bleek dat de validering van de geleverde gegevens door de bevoegde gezagen 
problematisch was en dat procedures met betrekking tot de kwaliteit vaak 
ontbraken. De juridische status van hulpmiddelen, zoals de Leidraad 
Milieuverslaglegging, is nog altijd onduidelijk. Afgewacht moet daarom worden of 
aan de kwaliteitsvereisten van art. 8 richtlijn en van art. 9 lid 2 van de PRTR-
verordening zal worden voldaan. 

6.9 AANBEVELINGEN 

Verbeteren en verduidelijken van het juridisch kader op Europees niveau:  
 Een nadere uitwerking van de richtlijnbegrippen ‘milieu-informatie’ en 

‘emissies in het milieu’ verdient aanbeveling, bijvoorbeeld middels een EG-
richtsnoer (Guidance Document).  

 Een EG-richtsnoer met een verdragsconforme uitleg over het begrip ‘onder 
toezicht van’162 in de richtlijndefinitie van het begrip ‘overheidsinstantie’ 
verdient aanbeveling.  

 
Verbeteren en verduidelijken van het juridisch kader op nationaal niveau:  
 Het implementeren van de verplichtingen van richtlijn 2003/4 in de bijzondere 

openbaarheidsregelingen, zoals in de Wet gewasbeschermingsmiddelen in 
biociden verdient aanbeveling. 

 Het verruimen van de reikwijdte van de Wob door de terminologie inzake het 
werkzaam zijn ‘onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan’ te 
vervangen door een toevoeging waaronder meer instellingen vallen, verdient 
aanbeveling.  

 Het verdient aanbeveling de Wob-weigeringsgronden aan te passen op die 
punten die niet in overeenstemming zijn met de richtlijn-weigeringsgronden. 
Zie de bij de conclusies genoemde knelpunten. 

 Het verdient aanbeveling in of op grond van de Wm vast te leggen dat te 
verlangen vergoedingen bij het verstrekken van milieu-informatie redelijk 
moeten zijn en dat aan de informatieverzoeker een overzicht van vergoedingen 
en eventuele voorwaarden of vrijstellingen die daarbij gelden, beschikbaar 
wordt gesteld. Daarnaast verdient het opstellen van een handleiding op 

                                                                  
162 ‘een natuurlijke of rechtspersoon die onder toezicht van een orgaan of persoon als bedoeld onder a) of 

b) belast is met openbare verantwoordelijkheden of functies of openbare diensten met betrekking tot het 

milieu verleent. 
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nationaal niveau met het oog op een meer uniforme vergoedingsregeling, 
aanbeveling. 

 In vervolg op de ministeriële ‘Circulaire vertrouwelijke behandeling bedrijfs-, 
fabricage- en NAW- gegevens’, verdient het aanbeveling een  handreiking te 
geven op nationaal niveau voor het toepassen van weigeringsgronden bij 
aanvragen om milieu-informatie.  

 Het verdient aanbeveling in het verlengde van de lopende Awb-wijzigingen 
inzake elektronische bekendmakingen van regels een wijziging op te nemen om 
een richtlijnconforme toepassing van de Awb-bekendmakingsbepalingen te 
bereiken, met name in verband met de elektronische bekendmaking van 
ontwerpbesluiten inzake milieu-informatie. 

 
Verbeteren van de communicatie over de Aarhus-verplichtingen: 
 Voorlichting geven aan decentrale overheden over nut en noodzaak van 

openbaarheid van milieu-informatie met het oog op kwaliteitsverbetering. 
 Voorlichting geven aan burgers over hun recht op milieu-informatie. 
 

Verbeteren van de kwaliteit en uniformiteit van milieu-informatie: 
 Meer centrale regie, meer richtlijnen en leidraden voor decentrale overheden, en 

meer landelijke digitale voorzieningen aanhakend bij de huidige trend van de 
elektronische overheid. 

 Het in regelgeving of in andere documenten met een duidelijke juridische status 
vastleggen van vereisten of procedures in verband met het door bevoegde 
instanties valideren van de kwaliteit van geleverde gegevens, onder meer voor 
de PRTR-verslagen. 

 Middels een circulaire of een andere handreiking op nationaal niveau meer 
duidelijkheid geven over de reikwijdte van het begrip milieu-informatie. Te 
denken valt aan een website waarop de stand van zaken van de nationale en 
Europese jurisprudentie op dit onderwerp overzichtelijk wordt gepresenteerd.   

 Beter faciliteren van de uitvoering van de Aarhus-verplichtingen, met name 
door praktische hulp te geven aan decentrale overheden. 

 Mogelijkheden aanbieden tot onderlinge uitwisseling van ervaringen en ‘good 
practices’. 
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BIJLAGE 1 Leidraad Europese Commissie 

(bijlage bij de brief van 19 juni 2007 van de Europese Commissie, DG Milieuzaken 
aan Permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de EU, briefnr. 
ENV.A.1.DF/slD(2007) 10304) 
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BIJLAGE 2 Enquête overheden Aarhus-verplichtingen inzake 
toegang tot milieu-informatie 

Geënquêteerde: 
Functie: 
Overheid: 
Email-adres: 
Datum: 

Inleiding 
Vanaf 14 februari 2005 zijn alle overheidsinstanties verplicht om te werken volgens 
de Europese richtlijn 2003/4 ter implementatie van de eerste pijler van het Verdrag 
van Aarhus over de toegang tot milieu-informatie. Doel van deze enquête is na te 
gaan welke ervaringen overheden hebben opgedaan met de uitvoering van deze 
zogenaamde Aarhus-verplichtingen inzake openbaarheid van milieu-informatie, 
mede met het oog op het verslag dat de Nederlandse regering aan de Europese 
Commissie moet doen toekomen uiterlijk op 14 februari 2009. Achtereenvolgens 
komen de volgende onderwerpen in deze vragenlijst aan de orde: openbaarheid 
van bestuur, praktische maatregelen, actieve openbaarheid (op eigen initiatief) en 
passieve openbaarheid (op verzoek van derden).  

Openbaarheid van bestuur 
Openbaarheid van bestuur is een algemeen rechtsbeginsel dat stelt dat de burger 
het recht heeft te weten hoe de overheid werkt. In Nederland is dit beginsel 
uitgewerkt in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) uit 1980, die de inzage 
regelt in bepaalde documenten van de overheid. Onder invloed van het Verdrag 
van Aarhus en de Europese richtlijn zijn sommige van de bepalingen in de Wob 
meer toegespitst voor zover het de ontsluiting van milieu-informatie betreft, de 
actieve en passieve openbaarheid en de kwaliteit van de verstrekte informatie. In 
algemene termen kan implementatie door overheden plaatsvinden in het bredere 
kader van de Wob of meer specifiek als apart aandachtsveld. 
 
1. Hoe heeft uw organisatie de uitvoering van de Aarhus-verplichtingen inzake 
openbaarheid van milieu-informatie aangepakt? 
a) Als onderdeel van de Wob 
b) Als apart aandachtsveld/project 
c) Anders, te weten: 
 

Vervolg vraag 1) (Indien de Aarhus-verplichtingen als een apart 
aandachtsveld/project zijn aangepakt:) Heeft u een model-aanpak gevolgd? 
a) Ja 
b) Nee 

 
Vervolg vraag 1) (Zo ja)Welke model-aanpak? 
a) Infomil spoorboekje 



 OPENBAARMAKING VAN MILIEU-INFORMATIE 

EVALUATIE VAN DE UITVOERING VAN VERPLICHTINGEN UIT HET AARHUS-VERDRAG EN VAN RICHTLIJN 2003/4/EG 

 

STEM 2008  112 

b) PRIMA-project 
c) Model Aarhus-groep (www.aarhusportaal.nl) 
d) Anders, te weten: 

Praktische maatregelen 
Richtlijn 2003/4 draagt overheidsinstanties op om praktische maatregelen te 
treffen om burgers en andere aanvragers van milieu-informatie behulpzaam te 
zijn. Die maatregelen houden bijvoorbeeld het volgende in: het benoemen van een 
voorlichtingsambtenaar, het opzetten en onderhouden van voorzieningen om de 
informatie te onderzoeken, het voorhanden hebben van registers of lijsten met 
beschikbare milieu-informatie en de plaats waar deze te vinden is, en het 
voorlichten van het publiek over haar recht op toegang tot milieu-informatie. 
 

2. Heeft uw organisatie een medewerker in dienst die tot taak heeft om de 
activiteiten inzake openbaarheid van (milieu-)informatie te coördineren?  
a) Ja 
b) Nee  
 

Vervolg vraag 2) (Zo nee)Is uw organisatie van plan om daarvoor iemand aan 
te wijzen in het komende jaar? 
a) Ja 
b) Nee 

 
3. Op welke manier maakt uw organisatie inzichtelijk aan derden welke milieu-
informatie beschikbaar is?  
a) Via een overzicht van milieu-informatie  
b) Via een register van milieu-informatie  
c) Anders, te weten: 
d) Op geen enkele manier 

 
Vervolg vraag 3) (Indien overzicht, register of anders, te weten) Is dit 
elektronisch beschikbaar? 
a) Ja 
b) Nee 

 
Vervolg vraag 3) (Zo ja) Kunt u het web adres geven? 
 
Vervolg vraag 3) (Indien op geen enkele manier) Is uw organisatie van plan 
om een overzicht of een register van beschikbare milieu-informatie samen te 
stellen in het komende jaar? 
a) Ja 
b) Nee 

 
4. Geeft de website van uw organisatie in algemene zin aan dat derden recht 
hebben op toegang tot milieu-informatie? 
a) Ja 
b) Nee  
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5. In hoeverre informeert uw organisatie het publiek specifiek over haar recht op 
toegang tot milieu-informatie? (Graag aangeven op onderstaande 5-punts schaal) 
a) Nooit 
b) Incidenteel 
c) Regelmatig 
d) Vaak 
e) Altijd 
 

Vervolg vraag 5) (Indien incidenteel, regelmatig, vaak of altijd:) Op welke 
wijze? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
a) Schriftelijke mailing 
b) Elektronische nieuwsbrief 
c) Plaatselijke of regionale krant 
d) Lokale televisie 
e) Aanplakbiljet 
f) Anders, te weten: 

Actieve openbaarheid 
Actieve openbaarmaking betreft het zelf activiteiten ontwikkelen ter verspreiding 
van milieu-informatie, zonder dat er een verzoek van derden aan vooraf is gegaan. 
Daartoe bepaalt EU richtlijn 2003/4 dat overheidsinstanties de milieu-informatie, 
die relevant is voor hun taak en waarover zij beschikken of die door hen wordt 
beheerd, ordenen met het oog op een actieve en systematische verspreiding onder 
het publiek, met name door middel van informatie- en communicatietechnologie 
(ICT) wanneer deze voorhanden is. 
 
6. Worden door uw organisatie activiteiten ondernomen om op eigen initiatief 
milieu-informatie te verstrekken? 
a) Ja 
b) Nee 

 

Vervolg vraag 6) (Zo ja) Op welke wijze biedt uw organisatie milieu-informatie 
aan? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
a) Schriftelijk (folder, brochure, etc.) 
b) Website 
c) CD-ROM 
d) Dag- en weekbladen 
e) Anders, te weten: 

 
Vervolg vraag 6) (Zo ja) Over welke beleidsinstrumenten biedt u informatie 
aan? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
a) Beleidsmaatregelen, plannen en programma’s in verband met het milieu 
b) Voortgangsverslagen over regelgeving en beleid 
c) Periodieke verslagen over de toestand van het milieu 
d) Monitoringsgegevens 
e) Vergunningen 
f) Milieu-effectbeoordelingen en risicobeoordelingen 
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g) Anders, te weten: 
 

Vervolg vraag 6) Over welke onderwerpen wordt de meeste  milieu-informatie 
aangeboden? (Geef de drie belangrijkste onderwerpen in rangorde aan) 
a) Landschap, natuur en biodiversiteit 
b) Bodem, water, lucht 
c) Klimaat en energie 
d) Ruimtelijke ordening en bouwen 
e) Geluid en straling 
f) Afval 
g) Veiligheid en gezondheid 
h) Anders, te weten: 

 
7. Heeft uw organisatie een speciale website of deel van een site ingericht voor de 
verstrekking van milieu-informatie aan burgers? 
a) Ja 
b) Nee 
 

Vervolg vraag 7) (Zo ja) In welke zoekmogelijkheden voorziet de website 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
a) Zoekmogelijkheid op sleuteltermen 
b) Zoekmogelijkheid op vrije termen 
c) Zoekmogelijkheid op postcode 
d) Links naar andere websites 
e) Anders, te weten: 

 
8. Zijn er onderwerpen waarvoor uw organisatie een vertaalslag heeft gemaakt om 
de begrijpelijkheid van de beschikbare milieu-informatie te vergroten? 
a) Ja 
b) Nee 
 

Vervolg vraag 8) (Zo ja) Over welke onderwerpen en op welke manier? 

Passieve openbaarheid 
Passieve openbaarheid betreft het op verzoek van derden ter beschikking stellen 
van milieu-informatie. Daartoe bepaalt EU richtlijn 2003/4 dat overheidsinstanties 
ertoe gehouden zijn de milieu-informatie waarover zij beschikken, of die door hen 
wordt beheerd, aan elke aanvrager op verzoek beschikbaar te stellen, zonder dat 
deze daarvoor een belang hoeft aan te tonen. 
 
9. In hoeverre worden bij uw organisatie aanvragen voor milieu-informatie 
gedaan? (Graag aangeven op onderstaande 5-punts schaal) 
a) Nooit  
b) Incidenteel 
c) Regelmatig 
d) Vaak 
e) Altijd 
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Vervolg vraag 9) (Indien incidenteel, regelmatig, vaak of altijd) Op welke manier 
komen aanvragen binnen? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
a) Telefonische klachtenlijn 
b) Helpdesk/callcenter 
c) Balie 
d) Schriftelijk 
e) Elektronisch 
f) Via een speciale website 
g) Anders, te weten: 

 
Vervolg vraag 9) Op welk moment wordt binnen uw organisatie een aanvraag 
om milieu-informatie als een formele aanvraag in de zin van Aarhus of Wob 
beschouwd? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
a) Altijd bij iedere vraag 
b) Invulling standaardformulier 
c) Schriftelijke aanvraag via brief 
d) Aanvraag via email 
e) Anders, te weten: 

 
10. Worden de formele aanvragen door uw organisatie centraal geregistreerd? 
a) Ja 
b) Nee 
 

Vervolg vraag 10) (Zo ja) Kunt u aangeven hoeveel formele aanvragen voor 
milieu-informatie uw organisatie heeft ontvangen in het jaar 2007? 

 
Aantal: 

 
Vervolg vraag 10) (Zo nee) Is uw organisatie van plan om een registratie te 
gaan bijhouden in het komende jaar? 
a) Ja 
b) Nee 
c) Weet niet 

 
11. Door wie wordt milieu-informatie aangevraagd? (Meerdere antwoorden 
mogelijk) 
a) Burgers 
b) Journalisten 
c) Bewonersgroepen 
d) Milieu-organisaties 
e) Consumentenorganisaties 
f) Bedrijven 
g) Anders, te weten: 

 
12. Over de toepassing van welke beleidsinstrumenten wordt milieu-
informatie aangevraagd? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
a) Wetten en verordeningen 
b) Vergunningverlening en -toezicht 
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c) Planvorming 
d) Uitvoeringsprojecten 
e) Monitoring en metingen 
f) Anders, te weten: 
 
13.  Over welke onderwerpen wordt milieu-informatie aangevraagd? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
a) Landschap, natuur en biodiversiteit 
b) Bodem, water, lucht 
c) Klimaat en energie 
d) Ruimtelijke ordening en bouwen 
e) Geluid en straling 
f) Afval 
g) Veiligheid en gezondheid 
h) Anders, te weten: 
 
14. Heeft uw organisatie zicht op hoe de gevraagde informatie wordt 
gebruikt? 
a) Ja, geheel 
b) Ja, enigszins 
c) Nee, in het geheel niet 
 

Vervolg vraag 14) (Indien geheel of enigszins) Voor welke doeleinden wordt 
volgens u de informatie gebruikt? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
a) Persoonlijke doeleinden 
b) Lokale (leefmilieu) doeleinden 
c) Maatschappelijke (algemeen belang) doeleinden 
d) Commerciële doeleinden 
e) Anders, te weten: 
f) Weet niet 

 
15. Over welk specifiek onderwerp is relatief de meeste informatie 
aangevraagd in 2007? 
 

Vervolg vraag 15) Welk deel van het totaal aantal aanvragen gaan over dit 
onderwerp? 
a) 0-25% 
b) 25-50% 
c) 50-75% 
d) 75-100% 
 
Vervolg vraag 15) Welk type aanvrager heeft de meeste verzoeken over dit 
onderwerp gedaan?  
a) Burger 
b) Bedrijf 
c) Journalist 
d) Bewonersgroep 
e) Milieu-organisatie 
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f) Anders, te weten: 
 

Vervolg vraag 15) Voor welke doeleinden wordt volgens u de informatie over 
dit onderwerp gebruikt? 
a) Persoonlijke doeleinden 
b) Lokale (leefmilieu) doeleinden 
c) Maatschappelijke (algemeen belang) doeleinden 
d) Commerciële doeleinden 
e) Anders, te weten: 
f) Weet niet 
 

16. Indien de gevraagde informatie niet binnen uw organisatie aanwezig is, in 
hoeverre verwijst uw organisatie een aanvrager door naar een (overheids)instantie 
die wel over die informatie beschikt? (Graag aangeven op onderstaande 5-punts 
schaal) 
a) Nooit  
b) Incidenteel 
c) Regelmatig 
d) Vaak 
e) Altijd 

 
17. In hoeverre wordt wel eens informatie gevraagd waarvan niet duidelijk is 
of het inderdaad milieu-informatie betreft? (Graag aangeven op onderstaande 5-
punts schaal) 
a) Nooit 
b) Incidenteel 
c) Regelmatig 
d) Vaak 
e) Altijd 
 
Vervolg vraag 17) (Indien incidenteel, regelmatig, vaak of altijd) Kunt u de 
onduidelijkheid toelichten?  
 
18. Heeft uw organisatie een standaard werkprocedure voor de behandeling 
van aanvragen voor milieu-informatie? 
a) Ja 
b) Nee 

 
Vervolg vraag 18) (Zo nee) Is uw organisatie van plan een werkprocedure te 
ontwikkelen in het komende jaar? 
a) Ja 
b) Nee 
 

19.  Welke termijn wordt gewoonlijk gehanteerd voor het leveren van de 
gevraagde informatie? 
a) Binnen 2 weken 
b) Binnen 2-4 weken 
c) Anders, te weten: 
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d) Weet niet 
 
20. Wordt de termijn van 4 weken wel eens overschreden? 
a) Ja 
b) Nee 

 
Vervolg vraag 20) (Zo ja) Waarom? 

 
Vervolg vraag 20) (Zo ja) Wordt de aanvrager van de informatie over een 
aanstaande overschrijding geïnformeerd? 
a) Ja 
b) Nee 

Toetsingskader 
In voorkomende gevallen kan het gewenst zijn om het verstrekken van milieu-
informatie te weigeren. Daartoe kunnen overheidsinstanties een aanvraag voor 
milieu-informatie toetsen aan bepaalde criteria. 
 
21. Hanteert uw organisatie bepaalde criteria of richtlijnen om te bepalen of de 
aangevraagde milieu-informatie wordt verstrekt? 
a) Ja 
b) Nee 

 
Vervolg vraag 21) (Zo ja) Waarop zijn deze criteria of richtlijnen gebaseerd? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
a) Wob-toetsingskader 
b) Aarhus-toetsingskader 
c) Eigen criteria 
d) Anders, te weten: 

 
Vervolg vraag 21) (Zo ja) Zijn de criteria of richtlijnen vastgelegd in een 
openbaar document? 
a) Ja 
b) Nee 

 
22. In hoeverre worden verzoeken om milieu-informatie door uw organisatie 
geweigerd? (Graag aangeven op onderstaande 5-punts schaal) 
a) Nooit 
b) Incidenteel 
c) Regelmatig 
d) Vaak 
e) Altijd 
 

Vervolg vraag 22) (Indien incidenteel, regelmatig, vaak of altijd) Op welke 
gronden? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
a) Verzoek is onredelijk 
b) Verzoek is te algemeen geformuleerd 
c) Verzoek betreft privacygevoelige persoonsgegevens 
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d) Verzoek betreft concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie 
e) Overwegingen van openbare veiligheid 
f) Anders, te weten: 

 
23. Op welke wijze wordt een aanvrager geïnformeerd over een weigering tot 
informatieverstrekking? 
a) Schriftelijke mededeling 
b) Mondelinge mededeling 
c) Elektronisch (e-mail) 
d) Anders, te weten: 
 

Vervolg vraag 23) (Indien een schriftelijke mededeling) Welke elementen bevat 
een dergelijke mededeling? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
a) Redenen van weigering 
b) Informatie over beroepsprocedure 
c) Anders, te weten: 

 
24. Hoe wordt de gevraagde milieu-informatie verschaft? (Meerdere 
antwoorden mogelijk) 
a) Mondeling 
b) Schriftelijk 
c) Elektronisch (e-mail) 
d) Anders, te weten: 
 
25. Wordt altijd een vergoeding gerekend voor de behandeling van een 
aanvraag voor milieu-informatie? 
a) Ja, altijd 
b) Nee, niet altijd 
c) Nee, nooit 
 

Vervolg vraag 25) (Indien ja, altijd of nee, niet altijd) Hangt de vergoeding af 
van het verzoek? 
a) Ja, afhankelijk van verzoek 
b) Nee, vaste vergoeding 

 
Vervolg vraag 25) (Indien ja, altijd of nee, niet altijd) Is de vergoedingsregeling 
openbaar gemaakt? 
a) Ja 
b) Nee 

Kwaliteit van milieu-informatie 
EU richtlijn 2003/4 legt aan overheidsinstanties een inspanningsverplichting op 
om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de verstrekte milieu-informatie wordt 
gewaarborgd.  
 
26. Is er wel eens discussie met aanvragers over de kwaliteit van de geleverde 
milieu-informatie? (Graag aangeven op onderstaande 5-punts schaal) 
a) Nooit 
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b) Incidenteel 
c) Regelmatig 
d) Vaak 
e) Altijd 

 
Vervolg vraag 26) (Indien incidenteel, regelmatig, vaak of altijd) Over welke 
aspecten? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
a) Actualiteit 
b) Begrijpelijkheid 
c) Juistheid 
d) Nauwkeurigheid 
e) Traceerbaarheid 
f) Vergelijkbaarheid 
g) Anders, te weten: 

 
27. Is er binnen uw organisatie een procedure ontwikkeld om de kwaliteit van 
de milieu-informatie zoveel mogelijk te garanderen? 
a) Ja 
b) Nee 
 

Vervolg vraag 27) (Zo nee) Is uw organisatie van plan om dit alsnog te doen in 
het komende jaar? 
a) Ja 
b) Nee 

Afsluiting 
28. Komt u in de praktijk andere dan de hierboven genoemde problemen 
tegen bij het uitvoeren van de Aarhus-verplichtingen inzake het openbaarmaken 
van milieu-informatie? 
a) Ja 
b) Nee 
 

Vervolg vraag 28) (Zo ja) Graag toelichten. 
 
29. Heeft uw organisatie specifieke plannen om de verstrekking van milieu-
informatie te verbeteren in het komende jaar? 
a) Ja 
b) Nee 
 

Vervolg vraag 29) (Zo ja) Graag toelichten. 
 
30. Heeft u een suggestie aan de centrale overheid waardoor de uitvoering 
van de Aarhus-verplichtingen kan worden verbeterd? 
a) Ja 
b) Nee 
 

Vervolg vraag 30) (Zo ja) Graag toelichten. 
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31. Heeft u tot slot nog iets op te merken? 
a) Ja 
b) Nee 
 

Vervolg vraag 31) (Zo ja) Graag toelichten. 
 
 
- Hartelijk dank voor uw medewerking - 
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BIJLAGE 3 Vragenlijstje telefonische interviews Evaluatie Aarhus-
verplichtingen inzake openbaarheid van milieu-
informatie 

Sinds 14 februari 2005 zijn alle overheidsinstanties verplicht om te werken volgens 
de Europese richtlijn (2003/4/EG) ter implementatie van de eerste pijler van het 
Verdrag van Aarhus over de toegang tot milieu-informatie. Doel van dit 
onderzoek is na te gaan hoe de uitvoeringspraktijk van deze zogenaamde Aarhus-
verplichtingen eruit ziet.  
 

1. Op welke manier heeft u in uw werk te maken (gehad) met de Aarhus-
verplichtingen? 
 

2. Hoe denkt u in algemene termen over de Nederlandse implementatie van de 
verplichtingen inzake openbaarheid van milieu-informatie? Graag onderscheid 
naar a) de letter en de geest van Aarhus, en b) actieve en passieve openbaarheid.  
 

3. Doen er zich volgens u knelpunten in de uitvoeringspraktijk voor? (te denken valt 
aan bijv. interpretatieverschillen van kernbegrippen, discussie over kwaliteit van 
milieu-informatie, onbekendheid of desinteresse bij burger)  
 

4. Zijn er naar uw mening beleidsvelden waar het goed gaat met de openbaarheid 
van milieu-informatie? Zijn er beleidsvelden waar het relatief minder gaat?  
 

5. Samengevat: voldoet Nederland ruimhartig aan de Aarhus-verplichtingen of is het 
net aan? 
 

6. Heeft u suggesties voor verbetering van de uitvoeringspraktijk? 
 

7. Heeft u een of meer suggesties voor andere te interviewen personen (kritische 
gebruikers en/of personen met een goed overzicht van de uitvoeringspraktijk. 
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BIJLAGE 4 Enkele hoofdpunten uit de Wob en bepalingen over 
openbaarheid in de Awb en de Wm 

De Wet openbaarheid van bestuur 
De Wob, die sinds 1980 in werking is163, kent een recht op informatie uit 
documenten betreffende bestuurlijke aangelegenheden. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen informatieverstrekking op verzoek (ook passieve openbaarheid 
genoemd) en de informatieverspreiding uit eigen beweging (ook actieve 
openbaarheid genoemd). 
 
Ingevolge art. 3 Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in 
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan 
of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkende instelling, 
dienst of bedrijf. De indiener van het verzoek hoeft daarbij niet aan te geven welk 
belang hij bij die informatie heeft: hij hoeft geen belang te stellen (art. 3 lid 3 Wob). 
Wel moet de verzoeker aangeven over welke bestuurlijke aangelegenheid hij 
informatie wenst of op welke documenten zijn verzoek betrekking heeft (art. 3 lid 2 
Wob). Indien een verzoek te algemeen is geformuleerd, verzoekt het 
bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om het verzoek te preciseren en 
is het hem daarbij behulpzaam (art. 3 lid 4 Wob). De Wob bevat derhalve een brede 
grondslag voor de openbaarheid van informatie. Daarbij zijn wel de volgende 
grenzen ‘ingebouwd’. De gevraagde informatie moet zijn neergelegd in 
documenten; de documenten moeten berusten bij een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of 
bedrijf; het onderwerp moet een ‘bestuurlijke aangelegenheid’ betreffen; het 
verzoek moet begrensd zijn. 
 
Op een verzoek om informatie op grond van de Wob moet binnen twee weken na 
ontvangst – eventueel te verdagen tot vier weken – worden beslist (art.6 lid 1 
Wob). Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst – te 
verlengen met vier weken indien de omvang of de gecompliceerdheid van het 
verzoek dat rechtvaardigt -  van het verzoek wordt de informatie verstrekt (art. 6 
lid 2 Wob). 
 
De Wob geeft een recht op informatie, niet een recht op documenten. Art. 7 Wob 
geeft aan in welke vorm de informatie kan worden verstrekt. Dat kan zijn:  
 de verstrekking van een kopie van de relevante documenten;  
 toestaan van kennisneming van de relevante documenten; 
 het verstrekken van een uittreksel of een samenvatting van de relevante 

documenten; 
 het verstrekken van inlichtingen uit de relevante documenten. 

                                                                  
163 De wet werd in 1991 belangrijk gewijzigd (Stb. 1991, 703). 
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In beginsel moet de informatie verstrekt worden in de vorm waarin deze wordt 
verzocht, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden of de informatie reeds 
in een andere, makkelijk toegankelijke vorm beschikbaar is. 
 
Een verzoek om informatie wordt ingewilligd ‘met inachtneming van het bepaalde 
in art. 10 en 11’ (art. 3 lid 5 Wob). De art. 10 en 11 bevatten de gronden voor het 
weigeren en het beperken van informatie.  

De Awb inzake de openbaarheid bij de voorbereiding van besluiten 
Op grond van art. 3:11 lid 1 Awb legt het bestuursorgaan het ontwerp van het te 
nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, die redelijkerwijs 
nodig zijn voor een beoordeling van dat besluit, ter inzage. Over de wijze van ter 
inzage legging zijn geen specifieke bepalingen in de Awb opgenomen. Op grond 
van art. 3:11 lid 3 verstrekt het bestuursorgaan tegen vergoeding van de kosten een 
afschrift van de ter inzage gelegde stukken. In art. 13.4 van de Wm is ter 
aanvulling hierop bepaald dat indien de aanvraag om een vergunning of 
ontheffing betrekking heeft op een inrichting, de ter inzage legging in ieder geval 
op de secretarie van de gemeente plaatsvindt waarin de inrichting of het werk in 
het geheel of in hoofdzaak is of zal zijn gelegen.  
 
Hoofdstuk 19 Wm bevat een aanvullende bepaling inzake de duur van de 
(passieve) openbaarmaking van deze stukken. Art. 19.1b Wm regelt de (passieve) 
openbaarheid van besluiten en de stukken die bij de voorbereiding van die 
besluiten ter inzage hebben gelegen, na afloop van de procedure (vanaf het verstrijken 
van de beroepstermijn) zolang die besluiten niet teniet zijn gegaan.  
 
In art. 3:11 lid 2 Awb is bepaald dat art. 10 Wob van overeenkomstige toepassing 
is. Dat betreft de uitzonderingsgronden voor openbaarheid als gevolg waarvan de 
ter inzage legging van bepaalde stukken achterwege kan blijven. Ingevolge art. 
3:11 lid 2 Awb wordt van het niet ter inzage leggen van bepaalde stukken op 
grond van de toepassing van art. 10 Wob mededeling gedaan. 
Hierbij moet ook de regeling van de art. 19.3 - 19.5 Wm in aanmerking worden 
genomen. Deze regeling bevat de mogelijkheid dat op verzoek gegevens uit 
stukken die op grond van art. 3:11 Awb ter inzage moeten worden gelegd, kunnen 
worden vervangen door een tweede tekst, waaruit die gegevens niet blijken. Deze 
regeling voor geheimhouding kan worden toegepast voor stukken die 
bedrijfsgeheimen en beveiligingsgegevens bevatten en voor stukken waarbij de 
betrekkingen van Nederland met andere staten of met internationale organisaties 
in het geding kunnen zijn.  

Hoofdstuk 19  Wet milieubeheer: overzicht bepalingen passieve openbaarheid 
Hoofdstuk 19 Wm bevat, naast bovengenoemd art. 19.1b, met betrekking tot 
milieu-informatie de volgende passieve openbaarheidsbepalingen. 
Art. 19.1a Wm bevat de omschrijving van het begrip milieu-informatie, waarnaar 
de Wob in art. 1 verwijst. 
De art. 19.3 en 19.4 Wm bevatten, aanvullend op de Wob, voor die informatie 
waarvan op grond van art. 10 Wob geheimhouding gerechtvaardigd is, een 
zogenoemde ‘tweede-tekst-regeling’.  
Art. 19.5 Wm regelt de termijnstelling voor het nemen van een beslissing. 
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Art.19.6b Wm bevat een specifieke bepaling voor de openbaarmaking en terinzage 
legging in het kader van de milieueffectrapportageprocedure en de 
milieuvergunningenprocedure, voor het geval andere voorschriften dan die van de 
Wob geheimhouding zouden vereisen. De Wob heeft dan voorrang. 
De art. 19.7 en 19.8 Wm regelen de geheimhouding van bepaalde gegevens in het 
kader van het milieujaarverslag en van registerverplichtingen. 
Art. 19.1c  en 19.2 Wm hebben betrekking op actieve openbaarheid (zie bijlage 8).  
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BIJLAGE 5 Het begrip milieu-informatie in het Verdrag, de 
richtlijn en de Wob/Wm 

Het begrip milieu-informatie in het Verdrag 
 

Art. 2 lid 3 van het Verdrag omschrijft het begrip milieu-informatie als volgt: 
 
‘alle informatie in geschreven, visuele, auditieve, elektronische of enige andere 
materiële vorm over: 
a. de toestand van elementen van het milieu, zoals lucht en atmosfeer, water, 

bodem, land, landschappen en natuurgebieden, biologische diversiteit en 
componenten daarvan, met inbegrip van genetisch gemodificeerde 
organismen, en de interactie tussen deze elementen; 

b. factoren, zoals stoffen, energie, geluid en straling, en activiteiten of 
maatregelen, met in begrip van bestuurlijke maatregelen, milieu-akkoorden, 
beleid, wetgeving, plannen en programma’s die elementen van het milieu 
aantasten of waarschijnlijk aantasten binnen het toepassingsgebied van het 
voorgaande onderdeel a., en kosten-baten- en andere economische analyses en 
veronderstellingen gebruikt in milieubesluitvorming; 

c. de toestand van de menselijke gezondheid en veiligheid, de menselijke 
levensomstandigheden, cultureel waardevolle gebieden en bouwwerken, voor 
zover deze worden of kunnen worden aangetast door de toestand van de 
elementen van het milieu of, via deze elementen, door de factoren, activiteiten 
of maatregelen bedoeld in het voorgaande onderdeel b.’ 

Het begrip milieu-informatie in richtlijn 2003/4/EG 
In richtlijn 2003/4/EG zijn in vergelijking met het Verdrag enkele kleine 
aanpassingen op het begrip milieu-informatie aangebracht. Dit betreft de factoren 
als bedoeld onder onderdeel b van het begrip. In de richtlijn zijn de factoren 
aangevuld met ‘afval met inbegrip van radioactief afval, emissies, lozingen en 
andere vrijkomende stoffen in het milieu’. Een andere aanvulling (of explicitering) 
is dat ook ‘verslagen over de toepassing van milieuwetgeving’ onder het begrip 
milieu-informatie vallen. In aanvulling op (in de explicitering van) onderdeel c van 
het begrip milieu-informatie is in de richtlijn aangegeven dat de gezondheid en 
veiligheid van de mens ook omvat: ‘de verontreiniging van de voedselketen’. 164  

                                                                  
164 Het Hof van Justitie bepaalde in 2003 dat het begrip milieu-informatie in richtlijn 90/313 een ruime 

betekenis heeft, zodat niet om het even welke overheidsactiviteit buiten de werkingssfeer van de 

richtlijn zou kunnen worden gehouden. De richtlijn beoogt echter niet te voorzien in een algemeen en 

onbeperkt toegangsrecht tot alle informatie in het bezit van de overheid als deze in geringe mate 

milieuelementen bevat (in casu betrof het gegevens inzake bestuurlijke controle in verband met 

etikettering van levensmiddelen die genetisch gemodificeerde organismen bevatten). Het Hof 

overwoog in deze uitspraak ook dat richtlijn 2003/4 een ruimere en uitvoerigere definitie bevat dan die 

van richtlijn 90/313 (zaak C-316/01). 
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Het begrip milieu-informatie in de Wob/hoofdstuk 19 Wm 
De Wet openbaarheid van bestuur heeft, zoals hiervoor aangegeven, een ruimere 
strekking dan alleen milieu-informatie. Verschillende van de bepalingen zien 
echter wel speciaal op milieu-informatie (of zijn juist buiten toepassing verklaard 
voor milieu-informatie). Voor het begrip milieu-informatie wordt in art.1, 
onderdeel g van de Wob verwezen naar art. 19.1a van de Wet milieubeheer. Het 
begrip milieu-informatie wordt in art. 19.1a Wm omschreven, waarbij (met 
uitzondering van de aanhef van de bepaling) de definitie van art. 2, lid 1 Richtlijn 
2003/4/EG is overgenomen. Art. 19.1a Wm luidt derhalve aldus: 
 
1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder 

milieu-informatie: alle informatie, neergelegd in documenten, over:  

a. de toestand van elementen van het milieu, zoals lucht en atmosfeer, water, 
bodem, land, landschap en natuurgebieden met inbegrip van vochtige 
biotopen, kust- en zeegebieden, biologische diversiteit en haar componenten, 
met inbegrip van genetisch gemodificeerde organismen, en de interactie tussen 
deze elementen; 

b. factoren, zoals stoffen, energie, geluid, straling of afval, met inbegrip van 
radioactief afval, emissies, lozingen en ander vrijkomen van stoffen in het 
milieu die de onder a bedoelde elementen van het milieu aantasten of 
waarschijnlijk aantasten;  

c. maatregelen, met inbegrip van bestuurlijke maatregelen, zoals 
beleidsmaatregelen, wetgeving, plannen, programma’s, milieuakkoorden en 
activiteiten die op de onder a en b bedoelde elementen en factoren van het 
milieu een uitwerking hebben of kunnen hebben, alsmede maatregelen of 
activiteiten ter bescherming van die elementen;  

d. verslagen over de toepassing van de milieuwetgeving; 

e. kosten-baten- en andere economische analyses en veronderstellingen die 
worden gebruikt in het kader van de onder c bedoelde maatregelen en 
activiteiten;  

f. de toestand van de gezondheid en veiligheid van de mens, met inbegrip van 
de verontreiniging van de voedselketen, indien van toepassing, de 
levensomstandigheden van de mens, waardevolle cultuurgebieden en 
bouwwerken, voorzover zij worden of kunnen worden aangetast door de 
onder a bedoelde toestand van elementen van het milieu of, via deze 
elementen, door de onder b en c bedoelde factoren, maatregelen of activiteiten. 
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BIJLAGE 6 Het begrip overheidsinstantie in het Verdrag en de 
richtlijn, en het begrip bestuursorgaan in de 
Wob/Awb 

Het begrip overheidsinstantie in het Verdrag 
Het Verdrag van Aarhus hanteert het begrip ‘overheidsinstantie’. Art. 2 lid 2 
Verdrag verstaat onder overheidsinstantie: 
a. overheid op nationaal, regionaal of ander niveau; 
b. natuurlijke of rechtspersonen die openbare bestuursfuncties naar nationaal 

recht vervullen, met inbegrip van specifieke taken, activiteiten of diensten met 
betrekking tot het milieu 

c. alle andere natuurlijke of rechtspersonen die openbare verantwoordelijkheden 
of functies hebben, of openbare diensten verlenen, met betrekking tot het 
milieu, onder toezicht van een orgaan of persoon vallend onder de 
bovenstaande onderdelen a. of b.; 

d. de instellingen van elke regionale organisatie voor economische integratie als 
bedoeld in art. 17 van het Verdrag. 

Deze begripsomschrijving omvat geen organen of instellingen die optreden in een 
rechterlijke of wetgevende hoedanigheid.  

Het begrip overheidsinstantie in richtlijn 2003/4/EG 
Richtlijn 2003/4/EG, art. 2 lid 2, verstaat onder overheidsinstantie: 
a. een overheidsorgaan, inclusief openbare adviesorganen, op nationaal, 

regionaal, of lokaal niveau; 
b. een natuurlijk of rechtspersoon die openbare functies naar nationaal recht 

uitoefent, met inbegrip van specifieke taken, activiteiten of diensten met 
betrekking tot het milieu;  

c. een natuurlijke of rechtspersoon die onder toezicht van een orgaan of persoon 
als bedoeld onder a.) of b.) belast is met openbare verantwoordelijkheden of 
functies of openbare diensten met betrekking tot het milieu verleent. 

 
Hierbij is vermeld dat lidstaten instellingen of organen die optreden in rechterlijke 
of wetgevende hoedanigheid van de begripsomschrijving kunnen uitzonderen, 
wanneer hun constitutionele bepalingen niet in een beroepsprocedure bij de 
rechter tegen besluiten van deze organen voorziet.  

Wob/Awb: het begrip bestuursorgaan 
De Wob hanteert niet het begrip overheidsinstantie maar het begrip 
bestuursorgaan. Met dit begrip wordt in de Wob hetzelfde bedoeld als in de 
Algemene wet bestuursrecht. Het begrip ‘bestuursorgaan’ is niet apart 
gedefinieerd in de Wob.  
Uit de omschrijving van het begrip bestuursorgaan in art. 1:1 Awb blijkt dat er twee 
categorieën bestuursorganen zijn: 
a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld en 
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b. een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed. 
 

Tot de categorie-a-organen behoren in de eerste plaats de organen van de Staat, 
provincies, gemeenten en waterschappen. Deze rechtspersonen zijn in art 2:1 van het 
Burgerlijk Wetboek als rechtspersoon aangewezen en worden publiekrechtelijke 
rechtspersonen genoemd. De bedoelde organen van deze rechtspersonen zijn 
bijvoorbeeld de Kroon, de minister, de Commissaris van de Koning(in), gedeputeerde 
staten of provinciale staten van een provincie, de burgemeester, burgemeester en 
wethouders, en de gemeenteraad. Daarnaast zijn er ook andere rechtspersonen die bij 
of krachtens de wet zijn ingesteld. Voorbeelden daarvan zijn openbare universiteiten 
(o.g.v. art. 1.8 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek), het 
Commissariaat voor de Media (o.g.v. art. 9 Mediawet) en het College Onafhankelijk 
post- en telecommunicatieautoriteit (OPTA, o.g.v. art. 2 van de Wet Onafhankelijke 
post- en telecommunicatieautoriteit). 
Categorie-b-organen zijn er in soorten en maten. Daarbij gaat het om instanties die 
niet in de eerste plaats zijn opgericht om een overheidstaak uit te voeren, maar aan 
wie - nu deze instanties toch eenmaal bestonden - toch een overheidsbevoegdheid is 
toegekend. Voor de vraag of een persoon of college met openbaar gezag is bekleed, is 
van belang of een orgaan de bevoegdheid heeft gekregen om eenzijdig de 
rechtspositie van burgers te bepalen.Gedacht kan worden aan het geven van 
vergunningen, het afgeven van diploma’s en het verstrekken van subsidies.  
 
Art. 1:1 lid 2 Awb zondert verschillende organen, personen of colleges uit van het 
begrip bestuursorgaan. Dat betreft:  
a. de wetgevende macht,  
b. de kamers en de verenigde kamers van de Staten-Generaal,  
c. onafhankelijke met rechtspraak belaste organen; de Raad voor de Rechtspraak en 

het College van afgevaardigden 
d. de Raad van State en zijn afdelingen,  
e. de Algemene rekenkamer,  
f. de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannnen (art. 9 lid 1 Wet 

nationale ombudsman (Wno)) en de ombudsmannen en ombudscommissie als 
bedoeld in art. 9:17, onderdeel b Wno;  

g. de voorzitters, leden, griffiers en secretarissen van de in de onderdelen b tot en 
met f bedoelde organen, de (plaatsvervangend) procureur-generaal en de 
advocaten-generaal bij de Hoge Raad, de (voorzitters van de) besturen van de 
organen bedoeld onder c, de commissies uit het midden van de in de onderdelen 
b tot en met f bedoelde organen; 

h. de commissie van toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 
bedoeld in art. 64 van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002. 

 
Art. 1a Wob bepaalt dat de Wob van toepassing is op de volgende 
bestuursorganen: 

a. Onze ministers; 
b. de bestuursorganen van provincies, gemeenten, waterschappen en 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties; 
c. bestuursorganen die onder de verantwoordelijkheid van de onder a en b 

genoemde organen werkzaam zijn; 
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d. andere bestuursorganen, voor zover niet bij amvb uitgezonderd.  
 

Op grond van art. 1a, lid 1, onder d Wob is het Besluit bestuursorganen Wno en 
Wob (Stb. 1998, 580) vastgesteld. In dit besluit is een aantal organen – voor een deel 
van hun taken – uitgezonderd van de toepassing van de Wob: de NOS, de 
Nederlandsche Bank N.V en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (negatieve 
lijst).  
In dit Besluit zijn ook een reeks zelfstandige bestuursorganen onder de werking 
van de Wob gebracht. Art. 2 van het Besluit noemt: de KNAW, de Open 
Universiteit, de Openbare Universiteiten, de Openbare hogescholen, de 
Koninklijke Bibliotheek, landelijke organen als bedoeld in artikel 1.5.1 van de Wet 
educatie en beroepsonderwijs, TNO, de Centrale commissie vaststelling 
examenopgaven en beoordelingsnormen, het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie en het NWO  (positieve lijst). 
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BIJLAGE 7 Uitzonderingsgronden voor het verstrekken van 
milieu-informatie, in Verdrag, richtlijn en Wob/Awb 

Uitzonderingsgronden in het Verdrag 
Het Verdrag noemt in art. 4 lid 3 de volgende gronden voor weigering van een 
verzoek om informatie: 
a. de overheidsinstantie waaraan het verzoek is gericht, bezit de verzochte 

milieu-informatie niet; 
b. het verzoek is kennelijk onredelijk of op een te algemene wijze geformuleerd; 
c. het verzoek betreft nog onvoltooid materiaal of interne mededelingen van 

overheidsinstanties, wanneer in een dergelijke uitzondering is voorzien in het 
nationale recht. 

 
Art. 4 lid 4 Verdrag bevat relatieve weigeringsgronden, waarbij een afweging van 
belangen tot een weigering kan leiden. Informatie geweigerd mag worden indien 
de bekendmaking ervan een nadelige invloed zou hebben op: 
a. de vertrouwelijkheid van het handelen van overheidsinstanties, wanneer in 

een dergelijke vertrouwelijkheid is voorzien naar nationaal recht; 
b. internationale betrekkingen, nationale defensie of openbare veiligheid; 
c. de rechtspleging, de mogelijkheid van een persoon op een eerlijk proces te 

verkrijgen of de bevoegdheid van een overheidsinstantie om een onderzoek te 
verrichten van strafrechtelijke of tuchtrechtelijke aard; 

d. de vertrouwelijkheid van commerciële en industriële informatie, wanneer deze 
informatie bij wet beschermd wordt om een legitiem economisch belang te 
beschermen. Binnen dit kader wordt informatie over emissies bekend gemaakt 
die van belang is voor de bescherming van het milieu; 

e. intellectuele eigendomsrechten; 
f. de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en/of –dossiers met betrekking 

tot een natuurlijk persoon wanneer die persoon niet heeft ingestemd met 
bekendmaking van die informatie aan het publiek, wanneer in deze 
vertrouwelijkheid is voorzien naar nationaal recht; 

g. de belangen van een derde die de verzochte informatie heeft verstrekt zonder 
dat deze derde wettelijk verplicht is of wettelijk verplicht kan worden dat te 
doen, en wanneer die derde niet instemt met het vrijgeven van het materiaal; 

h. het milieu waarop de informatie betrekking heeft, zoals de 
voortplantingsgebieden van zeldzame soorten. 
 

Bepaald wordt daarbij ‘dat deze gronden restrictief moeten worden uitgelegd, met 
inachtneming van het met bekendmaking gediende openbare belang en in 
aanmerking nemend of de verzochte informatie betrekking heeft op emissies in het 
milieu’. 
 
In art. 4 lid 6 Verdrag is bepaald dat indien informatie kan worden afgescheiden 
van informatie die wordt uitgezonderd van bekendmaking, zonder afbreuk te 
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doen aan de vertrouwelijkheid van de uitgezonderde informatie, die overige 
milieu-informatie openbaar wordt gemaakt. 

Uitzonderingsgronden in richtlijn 2003/4/EG 
Art. 3 lid 1 van richtlijn 2003/4 beperkt de verplichting om milieu-informatie op 
verzoek ter beschikking te stellen, tot de milieu-informatie ‘waarover de 
overheidsinstantie beschikt’. Daarmee is de grond voor weigering van een verzoek 
in art. 4 lid 3, onder a, Verdrag van Aarhus in feite al geïmplementeerd. Het niet in 
bezit of beheer hebben van informatie is echter ook een expliciete grond voor 
weigering van de informatie (art. 4 lid 1 richtlijn 2003/4). 
In art. 3 lid 3 van richtlijn 2003/4 is een regeling getroffen voor het geval het 
verzoek te algemeen geformuleerd is. De overheidsinstantie dient dan zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek, aan de 
aanvrager te verzoeken de vraag te preciseren en is hem daarbij behulpzaam. Het 
te algemeen geformuleerd zijn van een verzoek is echter ook een grond voor 
weigering van het verzoek, ‘rekening houdend met artikel 3 lid 3’. 
 
Art. 4 lid 1 en 2 richtlijn 2003/4 bevat de volgende weigeringsgronden: 
 
1. De lidstaten kunnen bepalen dat een verzoek om milieu-informatie kan worden 
geweigerd, indien: 
a. de gevraagde informatie niet in het bezit is van of wordt beheerd voor de 

overheidsinstantie waaraan het verzoek is gericht.  
b. het verzoek kennelijk onredelijk is; 
c. het verzoek te algemeen geformuleerd is, rekening houdend met artikel 3, lid 

3; 
d. het verzoek nog onvoltooid materiaal betreft of onvoltooide documenten of 

gegevens betreft; 
e. het verzoek interne mededelingen betreft, rekening houdend met het openbaar 

belang dat met bekendmaking wordt gediend. 
 

Hierbij is voorzien in een verplichting tot het doorzenden van een verzoek om 
informatie, indien de instantie tot wie het verzoek is gericht de informatie niet in 
bezit of beheer heeft (art. 4 lid 1, onder a, tweede volzin). Ook is bepaald dat indien 
een verzoek wordt geweigerd omdat het nog onvoltooid materiaal betreft, de 
overheidsinstantie de naam dient te vermelden van de instantie die de 
verantwoordelijk is voor de voorbereiding van het materiaal alsmede het geschatte 
tijdstip van voltooiing. 
 
2. De lidstaten kunnen bepalen dat een verzoek om milieu-informatie kan worden 
geweigerd, indien openbaarmaking van de informatie afbreuk doet aan een van de 
volgende punten: 
a. het vertrouwelijk karakter van handelingen van overheidsinstanties, indien  
b. deze vertrouwelijkheid bij wet is voorzien; 
c. internationale betrekkingen, openbare veiligheid of nationale defensie; 
d. de rechtspleging, de mogelijkheid voor een persoon op een eerlijk proces te 

krijgen of de bevoegdheid van een overheid om een onderzoek van 
strafrechtelijke of tuchtrechtelijke aard in te stellen; 
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e. de vertrouwelijkheid van commerciële en industriële informatie, wanneer deze 
vertrouwelijkheid bij de nationale of de communautaire wetgeving geboden 
wordt om een gewettigd economisch belang te beschermen, met inbegrip van 
een algemeen belang dat met statische en fiscale geheimhouding is gediend; 

f. intellectuele eigendomsrechten; 
g. de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en/of –dossiers met betrekking 

tot een natuurlijk persoon wanneer die persoon niet heeft ingestemd met 
bekendmaking van die informatie aan het publiek, wanneer in deze 
vertrouwelijkheid is voorzien naar nationaal of Gemeenschapsrecht; 

h. belangen of de bescherming van iedere persoon die de verzochte informatie op 
vrijwillige basis heeft verstrekt zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn of te 
kunnen worden, tenzij deze persoon ermee heeft ingestemd dat de betrokken 
informatie wordt vrijgegeven; 

i. de bescherming van het milieu waarop de informatie betrekking heeft, zoals de 
habitat van zeldzame soorten. 
 

Daarbij is aangegeven dat de gronden voor weigering in de leden 1 en 2 van artikel 
4 restrictief worden uitgelegd, met voor het specifieke geval inachtneming van het 
met bekendmaking gediende openbare belang. 
Ten aanzien van de gronden van lid 2, onder a, d, f, g en h is aangegeven dat deze 
niet als grondslag kunnen dienen voor de weigering van een verzoek indien dat 
verzoek betrekking heeft op informatie over emissies in het milieu. 

Uitzonderingsgronden in de Wet openbaarheid van bestuur 
Artikel 10 Wob bevat absolute en relatieve weigeringsgronden. Een relatieve 
weigeringsgrond houdt in dat voorzover zo’n weigeringsgrond aanwezig is, de 
gevraagd informatie wordt geweigerd indien na een afweging tussen enerzijds het 
publieke belang dat gediend wordt met openbaarheid en anderzijds het belang dat 
door de weigeringsgrond wordt beschermd, het belang bij geheimhouding 
prevaleert. Indien een absolute weigeringsgrond zich voordoet, wordt de 
gevraagde informatie zonder belangenafweging geweigerd.  
Artikel 10 bepaalt dat de openbaarmaking achterwege blijft ‘voorzover dit’ in 
afweging met een relatieve weigeringsgrond of in verband met de aanwezigheid 
van een absolute weigeringsgrond gehouden is. Hieruit volgt dat bij toepassing 
van artikel 10 toch een zo groot mogelijk deel van de gevraagde informatie toch 
gegeven moet worden. In de praktijk betekent dit dat de informatie die niet 
openbaar wordt gemaakt, verwijderd wordt uit de kopie van het document. 
 
Als gevolg van de aanpassing van de Wob aan het Verdrag van Aarhus, kan een 
aantal van de in art. 10 Wob opgenomen gronden geen grondslag vormen voor de 
weigering van milieu-informatie of informatie over emissies in het milieu.  
 
De volgende weigeringsgronden van art. 10 Wob zijn van toepassing op milieu-
informatie: 

Absolute weigeringsgronden: 
Het verstrekken van milieu-informatie blijft achterwege indien dit: 
 de eenheid van de Staat in gevaar zou kunnen brengen (10 lid 1, onder a);  
 de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden (10 lid 1 onder b); 
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 persoonsgegevens betreft als bedoeld in par. 2 van hoofdstuk 2 van de Wet 
bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking ervan kennelijk geen 
inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer, behalve indien het informatie is die 
betrekking heeft op emissies in het milieu. (10 lid 1, onder d, jo. art. 10 lid 4) 

 

Relatieve weigeringsgronden: 
 bedrijfs- en fabricagegegevens, die door natuurlijk of rechtspersonen 

vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld (art. 10 lid 1, onder c jo art. 10 lid 
4); 

 de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties (art. 10 lid 2, onder a); 

 de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke 
lichamen of de bestuursorganen als bedoeld onder art. 1a lid c en d (die onder 
verantwoordelijkheid van een publiekrechtelijk lichaam werken en de 
aangewezen zelfstandige bestuursorganen), voorzover dit handelingen betreft met 
een vertrouwelijk karakter. (art. 10 lid 2, onder b jo art. 10 lid 5); 

 de opsporing en vervolging van strafbare feiten (art. 10 lid 2 onder c); 
 inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen (art. 10 lid 2, onder d); 
 de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, indien de betrokken persoon 

niet instemt met openbaarmaking (behalve indien het informatie is die betrekking 
heeft op emissies in het milieu). (art. 10 lid 2 onder e jo. art. 10 lid 3 en art. 10 lid 4) 

 het belang dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen 
van de informatie (art. 10 lid 2 onder f); 

 de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft (art. 10 
lid 7 onder a); 

 de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage (art. 10 lid 7 onder 
a). 

 
Bij de gronden voor weigering wordt ingevolge art. 10 lid 8, in aanmerking genomen 
of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu. Hiermee hebben de 
gegevens inzake deze emissies, ook wanneer weigering van openbaarmaking van 
deze gegevens wel mogelijk is een speciale positie. 
 
Art. 11 Wob bevat de beperkingen. Ook wanneer zich niet een weigeringsgrond 
van art. 10 voordoet, wordt de gevraagde informatie niet verstrekt voorzover het 
om persoonlijke beleidsopvattingen gaat uit ten behoeve van intern beraad 
opgestelde documenten. Echter, als het milieu-informatie betreft vindt een 
afweging plaats van het belang van de bescherming van persoonlijke 
beleidsopvattingen tegen het belang van openbaarmaking (art. 11 lid 4, eerste 
volzin). Over persoonlijke beleidsopvattingen kan informatie worden verstrekt in 
een niet tot personen herleidbare vorm (art. 11 lid 2 en lid 4, tweede volzin, Wob).  

Uitzonderingsgronden op openbaarheid in hoofdstuk 19 Wm 
Hoofdstuk 19 Wm bevat een regeling voor de geheimhouding van stukken in de 
voorbereidingsprocedures van besluiten. Deze regeling kent echter geen nieuwe 
gronden voor geheimhouding van milieu-informatie. Art. 19.3 lid 1 Wm geeft de 
mogelijkheid om een verzoek te doen tot het geheim houden van stukken indien 
daaruit informatie kan worden afgeleid, ‘waarvan de geheimhouding op grond van art. 
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10 van de Wob gerechtvaardigd is’. De tweede volzin van art. 19.3 lid 1 Wm bepaalt 
dat het bevoegd gezag van deze bevoegdheid slechts gebruik mag maken met 
betrekking tot bedrijfsgeheimen en beveiligingsgegevens. De term 
‘bedrijfsgeheimen en beveiligingsgegevens’ correspondeert niet met de 
terminologie van de weigeringsgronden in art. 10 Wob.  
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BIJLAGE 8 Bepalingen inzake actieve openbaarheid in het 
Verdrag, de richtlijn en de Wob/Wm 

Actieve openbaarheid in het Verdrag 
Art.  5 lid 1 Verdrag betreft het waarborgen van: 
a. het bezitten en actualiseren van de milieu-informatie die van belang is voor de 

functie van het orgaan; 
b. het instellen van verplichte mechanismen voor een adequate informatiestroom naar 

overheidsinstanties over activiteiten die het milieu aanmerkelijk kunnen 
beïnvloeden; 

c. het, bij een onmiddellijke bedreiging van de menselijke gezondheid of het milieu, 
terstond onder het publiek verspreiden van noodzakelijke informatie die in het 
bezit is van de overheidsinstantie ter voorkoming of beperking van schade; 
 

Art. 5 lid 2 vereist dat de nationale wetgeving transparantie en toegankelijkheid 
waarborgt met betrekking tot de wijze van beschikbaar stellen, onder meer door: 
a. het verstrekken van voldoende informatie over de aanwezige milieu-

informatie en de voorwaarden van beschikbaarstelling en de toegankelijkheid; 
b. het instellen van voorzieningen zoals lijsten, registers of bestanden, het verlenen 

van bijstand bij de informatieverkrijging, het aanwijzen van contactpunten; 
c. het kosteloos verschaffen van toegang tot de informatie in genoemde lijsten, 

registers of bestanden. 
 
Art. 5 lid 3 vereist waarborgen dat milieu-informatie in toenemende mate via 
elektronische weg gemakkelijk toegankelijk is, waaronder: rapporten over de 
toestand van het milieu, milieuwetteksten, beleid, plannen en programma’s, 
andere relevante, elektronisch beschikbare, informatie die de toepassing van het 
Verdrag vergemakkelijkt; 
 
Art. 5 lid 4 vereist het drie- of vierjaarlijks publiceren en verspreiden van een 
nationaal rapport over de toestand van het milieu; 
 
Art. 5 lid 5 verplicht tot wettelijke regeling van de verspreiding van 
milieuwetgeving en –beleidsdocumenten, internationale milieuverdragen en –
overeenkomsten en andere relevante documenten over milieuonderwerpen; 
 
Art. 5 lid 6 verplicht elke verdragspartij om exploitanten van activiteiten die een 
aanmerkelijke invloed op het milieu hebben, aan te moedigen om het publiek te 
informeren over milieugevolgen van activiteiten of producten, bijvoorbeeld via 
vrijwillige milieukeur- of milieuauditsystemen. 
 
Art. 5 lid 7 vereist het publiceren van relevante feiten en feitenanalyses in verband 
met milieubeleidsvoorstellen en het publiceren of anderszins beschikbaar maken 
van materiaal inzake de contacten met het publiek over de Verdragsonderwerpen; 
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ook wordt vereist het verstrekken van informatie over openbare milieufuncties of -
diensten door de overheid; 
 
Art. 5 lid 8 vereist het ontwikkelen van mechanismen om te waarborgen inzake 
toereikende productinformatie zodat consumenten milieukeuzes kunnen maken. 
  
Art. 5 lid 9 vereist het geleidelijk nemen van stappen om een landelijk systeem 
betreffende verontreinigingsgegevens in een publiek toegankelijk geautomatiseerd 
gegevensbestand, op basis van gestandaardiseerde rapportages.  
 
Deze verplichtingen van art. 5 doen geen afbreuk aan de weigeringsgronden van 
art. 4 lid 3 en lid 4, aldus art. 5 lid 10 van het Verdrag.  

Actieve openbaarheid in richtlijn 2003/4/EG 
De vereisten van art. 5 leden 3, 4 en 5 van het Verdrag zijn in richtlijn 2003/4 
geïmplementeerd in de volgende vereisten voor lidstaten: 
 het geleidelijk beschikbaar komen van milieu-informatie in toegankelijke 

elektronische bestanden (art. 7 lid 1); 
 het bijwerken, beschikbaar stellen en verspreiden van tenminste de volgende 

informatie (art. 7 lid 2): 
 a internationale, nationale, regionale of lokale milieuwetgeving  
 b milieubeleidsmaatregelen, -plannen en -programma’s; 
 c voortgangsverslagen inzake uitvoering; 
 d rapportages (ten hoogste vierjaarlijks) over de toestand van het milieu; 
 e  monitoringgegevens over bepaalde activiteiten; 
 f vergunningen die belangrijke gevolgen hebben voor het milieu of 

milieuakkoorden, met verwijzing naar vindplaats; 
 g milieueffectbeoordelingen en risicobeoordelingen. 
 vierjaarlijkse publicatie van nationale en, waar passend, regionale of lokale 

verslagen over de toestand van het milieu (art. 7 lid 3).  
 bij bedreiging van gezondheid of milieu: alle relevante beschikbare informatie 

ter voorkoming van schade (art. 7 lid 4). 
 de samengestelde informatie moet voorzover mogelijk actueel, nauwkeurig en 

vergelijkbaar zijn (art. 8 lid 1). 
 
Andere vereisten van art. 5 Verdrag zijn in de richtlijn geïmplementeerd in art. 8 
(kwaliteit gegevens), art. 7 lid 4 (informatie bij onmiddellijke dreiging) en art. 3 lid 
5 (praktische voorzieningen, zoals registers, bijstand, contactpunten en kosteloze 
verspreiding) en in de definitie van het begrip milieu-informatie in art. 2 (te 
gebruiken analyses). 

Actieve openbaarheid in de Wob en Wm 

Wob 
De Wob bepaalt in hoofdstuk IV (Informatie uit eigen beweging), art. 8 dat het 
bestuursorgaan uit eigen beweging informatie verschaft over het beleid, de 
voorbereiding en de uitvoering daarvan inbegrepen, zodra dat in het belang is van 
een goede en democratische bestuursvoering. Deze informatie moet begrijpelijk 
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zijn, moet belanghebbenden en belangstellenden zoveel mogelijk bereiken en moet 
tijdig plaatsvinden. 
Art. 9 bevat bepalingen over het openbaar maken van door niet-ambtelijke 
adviescommissies uitgebrachte beleidsadviezen.  

Wm 
Art. 19.1c Wm bepaalt, onverminderd art. 8 Wob, dat bestuursorganen het publiek 
moeten informeren over hetgeen zij doen voor het milieu.  
Art. 19.2 Wm betreft de informatieverstrekking bij bedreigende gebeurtenissen. Dit 
betreft een aanvulling op de verplichtingen in het kader van de Wet rampen en 
zware ongevallen. Deze wet bevat een beperktere omschrijving dan het Verdrag. 
Dit vereist deze aanvulling in de Wm. 
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BIJLAGE 9 Bepalingen over openbaarheid en vertrouwelijkheid in 
de Gewasbeschermingsmiddelenverordening 
(ontwerp) en in REACH  

Gewasbeschermingsmiddelenverordening (in voorbereiding) 
Anders dan in richtlijn 91/414 zijn in het voorstel voor de nieuwe 
Gewasbeschermingsmiddelenverordening limitatief de gegevens genoemd die 
normaliter geacht worden commerciële belangen in gevaar te brengen.  
 

Dit zijn: de productiemethode, de specificatie van de zuiverheid van de 
werkzame stof, met uitzondering van onzuiverheden die in toxicologisch, 
ecotoxicologisch of milieuopzicht als relevant worden beschouwd, en 
informatie over de volledige samenstelling van een middel, de banden 
tussen een producent of importeur en de aanvrager of houder van de 
toelating, informatie over de volledige samenstelling van een middel en de 
namen en adressen van personen die betrokken zijn bij tests op 
gewervelde dieren (art. 63).165  

 
Een ander belangrijk verschil met richtlijn 91/414 is dat de verhouding tot de 
openbaarheidsregelgeving duidelijk wordt aangegeven. Art. 60 lid 3 van de bij   
Gemeenschappelijk standpunt vastgestelde tekst bepaalt dat dit artikel ‘geen 
afbreuk doet aan’ richtlijn 2003/4/EG.  

REACH 
Art. 118 van de REACH-verordening bepaalt in lid 1 dat verordening 1049/2001 
van toepassing is op de documenten die bij het Agentschap berusten. 166 Dit betreft 
bijvoorbeeld informatie die aangeleverd wordt in het kader van de REACH-
registratie van stoffen. Lid 2 noemt 4 typen gegevens die normaliter geacht worden 
de bescherming van commerciële belangen in gevaar te brengen. Lid 3 bepaalt dat 
op uiterlijk 1 juni 2008 een uitvoeringsregeling tot stand moet zijn gebracht. Lid 4 
bevat een beroepsregeling tegen besluiten van het Agentschap op basis van 
verordening 1049/2001. Verordening 1049/2001 is belangrijk gewijzigd bij 
verordening 1367/2006, inzake de toepassing van de verplichtingen van het 
Verdrag van Aarhus op de communautaire instellingen. Deze wijziging betreft 
onder meer de openbaarheid van gegevens inzake uitstoot in het milieu en de 
gronden voor weigering van toegang tot informatie. 

                                                                  
165Gemeenschappelijk standpunt zoals door de Raad vastgesteld op 13 januari 2009, in tweede lezing 

(2006/0136(COD)). 
166 Verordening (EG) nr. 1976/2006, PbEU 2007 L 136.  
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