Stappenplan Circulaire schadevergoeding 1997 : ambtshalve toekenning

Milieuvergunningenprocedure

Stap 1

GS bereiden ontwerpbesluit Wm voor conform afdeling 3.4 Awb.
Eenieder kan binnen zes weken een zienswijze inbrengen tegen het ontwerpbesluit Wm.
GS nemen besluit (beschikking) Wm: wijziging of intrekking milieuvergunning
Schadevergoedingsprocedure:
Voorbereiding ontwerpbesluit schadevergoeding (§7.4)

Stap 2

GS plegen vooroverleg met vergunninghouder.
GS doen eventueel vooraanmelding bij VROM.
GS schakelen inspecteur VROM in (bij gedeeltelijke intrekking vergunning en verzoek groter dan ₠453.780,-). (§7.5b)
GS overleggen met VROM en in voorkomen geval inspecteur.
GS ontvangen van vergunninghouder/belanghebbende benodigde (bedrijfs)gegevens ( §7 2)
Advisering inzake de schade (§7.5c)
Adviseur brengt rapport uit over zijn bevindingen en geeft aan (§7.2):

Stap 3

- de laagst mogelijke kosten (offertes);
- of en hoe zeer de kosten beduidend hoger zijn dan die van concurrenten en welke deze zijn;
- in hoeverre deze kosten invloed hebben op concurrentiepositie van bedrijf;
- opgave en bedrag van andere financiële tegemoetkomingen;
bij intrekking van vergunning is onderbouwing van een deskundige van de schadeposten vereist

Vaststelling ontwerpbesluit schadevergoeding (§7.5c)
GS stellen het ontwerpbesluit schadevergoeding vast. Dit bevat (§7.5):
- het eventuele standpunt van de inspecteur;

Stap 4

- het schriftelijke advies van deskundigen;
- de hoogte van de schadevergoeding en de daaraan verboden voorwaarden.
De wetgever heeft aan het recht op schadevergoeding de volgende vier criteria verbonden (§5):
- causaal verband tussen de vergunningaanscherping/-intrekking en de schade;
- kosten behoren redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de vergunninghouder te blijven;
Beslissing Minister VROM (§6)
GS verzoeken onmiddellijk na het nemen van het ontwerpbesluit om instemming van de minister.
- overleggen ontwerpbesluit schadevergoeding;
- de beschikking Wm;

Stap 5

- afschrift van adviezen inspecteur en deskundigen;
GS geven aan in welke mate provinciale middelen voor de bedrijfsbeëindiging- of verplaatsing beschikbaar zijn en kunnen
worden gesteld (pag. 6 III);
- instemming vragen aan minister om kosten deskundige ten koste van Rijk te brengen.
Minister moet binnen twee maanden na het verzoek van GS om instemming beslissen. In de beslissing wordt een oordeel

Definitief besluit schadevergoeding (§7.5f)
GS nemen een besluit omtrent de schadevergoeding, gehoord de Minister en belanghebbende.
Besluit kan inhouden:
1. afwijzing schadevergoeding = weigeren toekennen schadevergoeding, of;
2. toekennen schadevergoeding
A. voorlopig; indien kosten of schade nog niet exact bekend zijn (§7.6.2);

Stap 6

Externe accountant (adviseur) verifieert de werkelijke kosten.
Indien hogere kosten: GS vragen minister instemming met vergoeding hogere kosten.
B. definitief; al dan niet voorafgegaan door voorlopige toekenning. Indien de kosten al zijn opgetreden en dus exact
bekend zijn; uiteraard voor zover de milieuvoorziening aan de gestelde eisen voldoet. Daartoe voert het bevoegd
gezag een controle uit. (§7.6.1)
Belanghebbende kan conform Awb binnen zes weken bezwaar en vervolgens binnen opnieuw zes weken beroep instellen tegen
het besluit omtrent toekenning schadevergoeding.

Uitvoering besluit : uitbetaling schadebedrag (feitelijke handeling) (§7.6)

Stap 7

GS betalen de schadevergoeding uit. Eventuele voorschotten aan vergunninghouder tot een maximum van 80% van de
toegekende schadevergoeding, voorzover GS daarmee heeft ingestemd.
GS kunnen het bedrag declareren voor zover de minister heeft ingestemd met het bedrag.

