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Wie ben ik?
(om op dit mooie verjaardagsfeest te mogen spreken)
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Mr. Drs. B. (Bart) Arentz
Medewerker RUD Drenthe
Redactielid / medewerker / annotator Tijdschrift voor Milieu & Recht
Lid van de VMR

… maar bij deze gelegenheid vooral…
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… een orakel uit het Noorden!
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Kracht of krach

• Milieurecht ≈ klimaat- en energierecht (ongeveer de helft van A&D 
heeft betrekking op deze items);
• Europese / Nederlandse Klimaatwet, Fit for 55, RepowerEU, Save gas 

for a save winter;
• Blik vanuit de uitvoeringspraktijk;
• Want er moet ook echt geleverd worden, anders…
• Blah, blah, blah (https://www.youtube.com/watch?v=UryIL4kUcx8)
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Voorbeeld: energiebesparing

Jarenlang een dode letter, nu (?) – met ingang van 1 januari 2023 (?!) – full speed 
ahead:
• Uitbreiding naar “duurzame opwek”;
• Uitbreiding naar vergunningplichtige bedrijven (ook EU ETS);
• Basistaak.

Maar nog steeds: 
• bestaat de vrijstelling voor het “MKB”;
• gaat het om een terugverdientermijn;
• van slechts vijf jaar;
• en is er nog veel onduidelijk (de prijs waarmee binnenkort gerekend moet gaan 

worden bijvoorbeeld).
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“Lijstjesterreur” (1)

Het verlenen van een vergunning, ook voor een “gewenst initiatief” is geen 
sinecure:
• Opslag van x ton batterijen is vergunningplichtig, maar aan elkaar gelast in 

een energieopslagsysteem valt het geheel onder algemene regels…;
• M.e.r.-plicht vergisters (in het licht van de Grubbenvorst-uitspraak)?
• Zijn het wellicht zelfs RIE4-bedrijven?;
• Hydrolyser (gevoed door zonnepanelen / 30% minder gas verbruik) 

vergunningplichtig?

• WAAROM IS HET BOR / ACTIVITEITENBESLUIT NIET UP-TO-DATE 
GEBRACHT?! 
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Lijstjesterreur (2)

• Ik heb wel een idee, zie categorie 19.2 van bijlage 1 onderdeel C van het 
Bor

“Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een 
omgevingsvergunning ten aanzien van inrichtingen, behorende tot categorie 
19.1, onder g, 2°, voor zover het betreft terreinen, geen openbare weg 
zijnde, die bestemd of ingericht zijn voor het in wedstrijdverband, ter 
voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden rijden met 
gemotoriseerde voertuigen voorzien van verbrandingsmotoren, en die 
daartoe acht uren per week of meer opengesteld zijn.”

^%%$##grrr@$#@*&(*&^90...
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Milieu-effecten

• Trafostations in geluidhuizen, waarom niet verplicht gesteld?;
• Waarom geen (echt) stille warmtepompen voorgeschreven? En 

waarom geen maatwerk mogelijk?!;
• Willen we echt een vertienvoudiging van de vergistingscapaciteit (van 

0,2 naar 2 bcm)?!
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De civiele rechter

• Phon van den Biesen zei ooit tegen mij: “vergeet nooit de civiele 
rechter”!
• Als we als bestuur / in het bestuursrecht niet gaan leveren dan laten 

de Gretta’s van deze wereld – terecht – de civiele rechter in dat gat 
springen:
• Urgenda en Shell kennen we allemaal;
• De luchtkwaliteitszaken op Curacao misschien;
• Maar lees ook en huiver of geniet van ECLI:NL:RBDHA:2022:9119 

waarin (de hogere regionen van) het toetsingskader van de Wet 
geurhinder en veehouderij de toets van art. 8 EVRM niet doorstaat.
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Vragen aan de vorige sprekers

• Hoe kijken jullie aan tegen meer participatie bij de uitvoering en 
handhaving van regels? Is een “verantwoordingsdag” een idee?
• Zou niet ieder wetsvoorstel voorzien moeten zijn van een vast en 

gelabeld uitvoeringsbudget (de omgekeerde ACTAL-toets (niet 
hoeveel last gaat het bedrijfsleven hier van hebben, maar gaat de 
overheid er echt iets mee doen))?
• Zien jullie mogelijkheden om mij te verlossen van de “lijstjesterreur”?
• Hoe kijken jullie aan tegen de rol van de civiele rechter?
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