
Minister Ginjaar is voornemens met U en marge van de Minister

raad van 6 maart a.s. de mogelijkheid te bespreken dat de 

grensoverschrijdende milieuproblematiek binnen de EG ter sprake 

komt tijdens (of en marge van) de Europese Raad van 23/24 maart 

a.s. De achtergrond hiervan kan als volgt worden geschetst: 

V 
V 

Het probleem van informatie en consultatie bij grensoverschrij

dende milieuverontreiniging is van "horizontaal" karakter, aan-

indert gezien dit thans de totstandkoming/van een aantal belangrijke 

Europese richtlijnen zowel op milieuterrein (de Seveso-richt-

lijn m.b.t. de preventie van industriële ongevallen en de 

richtlijn milieu-effectrapportage) als op energiegebied (richt

lijn vestiging elektrische centrales in grensgebieden), aange

zien Frankrijk, in tegenstelling tot de andere lid-staten, van 

mening is dat deze problematiek geheel in bilateraal kader 

dient te worden aangepakt en dat het communautair aspect hiervan 

zich op geen enkele wijze voor explicitering leent, c.q. zelfs 

niet aanwezig zou zijn. 

Minister Ginjaar spant zich thans in, m.n. door middel van bi

lateraal overleg met zijn collega's van de naast betrokken lid

staten, om een opening te creëren die op de Milieuraad van 

11 juni a.s. tot een compromis-oplossing zou kunnen leiden voor 

de Seveso-richtlijn die door genoemde problematiek zowel tij

dens de Milieuraad van 30 juni 1980 als die van 12 december 

1980 werd geblokkeerd. Tijdens recent overleg met zijn Belgi

sche collega (Maystadt) is hem echter gebleken dat het stand

punt van de Belgen inmiddels zodanig "verhard" is dat zij mo

menteel de opname van "volledige" grensoverschrijdende informa

tie- en consultatiebepalingen in de richtlijn eisen, met dien 

verstande dat weliswaar de beslissing als zodanig om een be

paald project met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen uit 

te voeren een nationale zaak blijft, maar dat overeenstemming 
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Datum : 

dient te bestaan tussen de betrokken landen over te nemen vei
ligheidsmaatregelen vóórdat met de uitvoering van het project 
wordt begonnen, om het preventie-aspect van de richtlijn - ook 
v.w.b. het grensoverschrijdende gedeelte - volledig tot zijn 
recht te laten komen. 
De indruk bestaat dat België, totdat de kwestie Chooz (vesti
ging Franse kerncentrale aan de Maas dichtbij de Belgische 
grens) met de Fransen geregeld is, niet zal kunnen "bewegen" op 
dit punt. Hoewel Nederland begrip heeft voor de inhoudelijke 
kant van het Belgische standpunt, wordt dit thans dermate 
"hard" geformuleerd dat verdere pogingen om Frankrijk tot enige 
concessie te brengen geen enkel uitzicht meer op een compromis
oplossing kunnen bieden en daardoor zinloos lijken. M.a.w. Mi
nister Ginjaar dreigt als voorzitter van de Milieuraad iedere 
manoevreerruimte kwijt te raken. 
Naar ik begrijp ligt het geenszins in de bedoeling van Minister 
Ginjaar om de Europese Raad te gebruiken als een "beroeps-in
stantie" voor specifieke problemen van "vakraden". De onderha
vige horizontale problematiek is daarentegen reeds geheel in 
een politieke impasse gekomen, zodat slechts van een - overi
gens niet noodzakelijkerwijs conclusieve - discussie op het ni
veau van de Europese Raad een impuls tot een compromis kan wor
den verwacht, die Minister Ginjaar enige "ruimte" zou verschaf
fen . 

Indien de mogelijkheid inderdaad geboden kan worden om de on
derhavige problematiek tijdens de Europese Raad ter sprake te 
brengen, zou dit geen nadere voorbereiding behoeven te vergen 
dan een korte aankondiging/Uwerzijds tijdens de Algemene Raad 
van 18 dezer. Het agendapunt "economische en sociale situatie" 
houdt tevens de energiesituatie in, waarmee de grensoverschrij
dende problematiek is verbonden d.m.v. de (geblokkeerde) richt
lijn "vestiging elektrische centrales in grensgebieden". 

In het licht van het bovenstaande moge ik adviseren dat U de 
suggestie terzake van Minister Ginjaar in overweging neemt. 


