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Juryrapport Piet Gilhuis-scriptieprijs 2014 
 
De tweejaarlijkse scriptieprijs van de Vereniging voor Milieurecht, de Piet Gilhuis-
scriptieprijs, wordt dit jaar voor de zevende keer uitgereikt. Dit jaar hebben er acht scripties 
meegedongen naar de milieu(recht)scriptieprijs van de VMR. De kwaliteit van de 
ingezonden scripties is hoog. De VMR dankt alle inzenders zeer hartelijk voor hun 
deelname. De jury heeft de verschillende scripties met veel interesse gelezen en koos één 
winnaar en besloot dat één andere scriptie een eervolle vermelding verdient. 
 
 
WINNAAR: 
 
De jury heeft als winnaar gekozen: 
 

Naar een Europees actierecht voor milieuorganisaties? 
De wenselijkheid van een handhavingsrol voor milieuorganisaties op Europees 
niveau beoordeeld aan de hand van Nederlandse en Amerikaanse ervaringen. 
 
Auteur: Miranda Geelhoed 
Deze scriptie is geschreven aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 
Universiteit Leiden, als Masterscriptie civiel recht, accent internationaal privaatrecht. 

 
De auteur wint een bedrag van € 500,- en publicatie van de scriptie via de website van de 
Vereniging voor Milieurecht, alsmede een jaar gratis lidmaatschap van de Vereniging voor 
Milieurecht. 
 
JURYRAPPORT: 
 
Beschrijving van het thema van de scriptie: 
De auteur bespreekt de vraag in hoeverre het, gelet op de ontwikkelingen en ervaringen in 
Nederland en de Verenigde Staten, wenselijk is dat het recht van de Europese Unie aan 
milieuorganisaties een directe rol in de (horizontale) handhaving van milieunormen toekent, 
met name door gebruik van het civiele procesrecht. Na bespreking van de Europese 
ontwikkelingen en discussies over de wenselijkheid van een civielrechtelijk actierecht voor 
milieuorganisaties, behandelt de auteur de Nederlandse en Amerikaanse stelsels waarin 
een vorderingsrecht voor milieuorganisaties reeds is aanvaard. De auteur analyseert beide 
stelsels en concludeert dat een Europese handhavingsrol voor milieuorganisaties van 
belang is, zodat milieuorganisaties het recht hebben om overtreders via de civiele rechter 
tot normconform gedrag te bewegen. 
 
Beoordeling door de jury: 
Geelhoed verwerkt een breed palet van bronnen in overtuigende analyses van het 
actierecht in Nederland, vergeleken met het actierecht in de VS. Zij gebruikt dit als 
referentiekader voor een kritische beschrijving van het Europese debat over het Europese 
actierecht voor milieuorganisaties. Het resultaat is een originele scriptie, die een 
geconcentreerd en helder licht werpt op een onderbelicht onderwerp van praktisch belang. 



 

 2 

 
EERVOLLE VERMELDING: 
 
De jury kent een eervolle vermelding toe aan de scriptie: 
 

Shale gas extraction: in line with the general (environmental) principles of 
Union and Dutch law? 
 
Auteur: Anne Vos 
Deze scriptie is geschreven aan de Universiteit van Utrecht, als masterscriptie Staats- 
en bestuursrecht en Europees recht. 

 
De auteur wint publicatie van de scriptie via de website van de Vereniging voor Milieurecht, 
alsmede een jaar gratis lidmaatschap van de Vereniging voor Milieurecht. 
 
JURYRAPPORT: 
 
Beschrijving van het thema van de scriptie: 
De auteur stelt de vraag of de huidige en komende regelgeving voor het winnen van 
schaliegas in de Europese Unie en in Nederland in overeenstemming is met de algemene 
en de milieubeginselen van het Europees en Nederlands recht. De auteur toetst de regels 
aan het subsidiariteitsbeginsel, het transparantiebeginsel, het participatiebeginsel, het 
integratiebeginsel, het voorzorgsbeginsel en het preventiebeginsel.  
Zij formuleert aanbevelingen voor de wijze waarop de beginselen mee moeten spelen bij 
de ontwikkeling van regelgeving voor schaliegaswinning. 
 
Beoordeling door de jury: 
De auteur bespreekt op een grondige wijze een interessant en actueel onderwerp. Door de 
brede reikwijdte van de opzet bespreekt de auteur een groot aantal onderwerpen, zonder 
de rode draad uit het oog te verliezen. De auteur heeft diepgaand onderzoek verricht. Zij 
beschrijft de problematiek op een heldere en toegankelijke wijze en sluit af met duidelijke 
conclusies en aanbevelingen. 
 
 
PRIJSUITREIKING 
De prijs zal op 19 maart 2015 tijdens de VMR Actualiteitendag 2015 worden uitgereikt door 
Olaf Kwast, lid van de jury. 
 
 
DE JURY 
 
Prof. mr. K.J. de Graaf, adjunct hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid 
(Rijksuniversiteit Groningen), lid VMR bestuur; 
Mr. O. Kwast ML, jurist wetgeving en bestuur/oprichter van Wetgevingswerken, lid VMR 
bestuur; 
Mw. mr. ing. M.K. Naeije-de Bruin, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, lid VMR bestuur. 


