
'Niet gaan afdingen op crisiswet' 
 
De natuur- en milieuorganisaties wijzen de Crisis- en Herstelwet (CH-wet) radicaal af en 
vrezen dat milieubelangen het onderspit gaan delven. Femke Halsema van Groen Links 
spreekt van de Crisis- en Asfaltwet. Onze stelling de milieubeweging een foute analyse 
maakt: de wet stroomlijnt besluitvorming die juist ook milieubelangen dient. 
De wet versnelt juridische procedures, maar met behoud van de inhoudelijke milieunormen. 
Dat proces was al aarzelend ingezet, maar met deze wet wordt een echt belangrijke stap 
voorwaarts gemaakt. Naast procedurele versnellingen voordat het besluit wordt genomen, 
dient de rechter binnen 6 maanden uitspraak te doen. Onderzoeksrapporten blijven twee jaar 
geldig. Lagere overheden kunnen rijksprojecten niet meer dwarsbomen. Verder krijgt een 
bedrijf dat de vestiging van een concurrent probeert tegen te houden met een oneigenlijk 
verhaal over, bij voorbeeld, verslechtering van de luchtkwaliteit geen toegang meer tot de 
rechter. Ook mag de rechter voorbij gaan aan kleine foutjes in het besluit. Hiermee komt een 
einde aan het procedurele gepingpong, zonder dat inhoudelijke aspecten echt aan de orde 
komen. Daar kan toch niemand op tegen zijn. De kans dat juridische procedures stranden 
om andere dan inhoudelijke redenen neemt drastisch af. Een zorgvuldig tot stand gekomen 
project dat voldoet aan de natuur- en milieunormen kan voortaan in één keer de juridische 
finish halen en in uitvoering worden genomen.  
De wet regelt daarnaast de instelling van milieuontwikkelingsgebieden, waarin ongebruikte 
milieurechten van een bedrijf mogen worden afgenomen, of bestaande milieubelasting wordt 
verminderd om nieuwe activiteiten mogelijk te maken. Dit allemaal door een zorgvuldige 
afweging van belangen, zonder dat normen blijvend worden verruimd of bestaande rechten 
die van belang zijn voor een bedrijf worden aangetast. Voordeel is dat het gebruik van 
bestaande industriële zones kan worden geïntensiveerd. Dus minder ruimtebeslag en dat is 
een milieubelang. De realisering van windmolenparken en warmte/koudeopslag maakt de 
wet makkelijker: een evident milieubelang. 
Wij missen nog in het wetsvoorstel een eenvoudige regeling dat ter wille van 
binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen van de strenge milieunormen kan worden 
afgeweken. Als je binnenstedelijk wil bouwen, en dat wil de milieubeweging, dan moet je dat 
niet laten ontaarden in eindeloos figuurzagen zoals nu vaak het geval is. 
Het lijkt erop dat de milieubeweging zijn kaarten vooral zet op behoud van lange, uiterst 
complexe procedures. Daarmee zijn enorme kosten gemoeid. Het heeft milieuregels ook een 
slechte naam bezorgd. De milieubeweging doet er goed aan haar standpunt te herzien, juist 
ter wille van het draagvlak voor een goed milieubeleid. 
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