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1. De enkele omstandigheid dat bestuursbesluiten bezien naar hun technisch-
wetenschappelijke effecten, steeds weer onzekere besluiten zi|n. staat niet in 
de weg aan hun rechtskracht. 

2. Het bestuur kan niet worden gehouden tot het verwerven van volstrekte en 
objectieve zekerheid omtrent alle voor het nemen van een besluit relevante 
feiten. Dienovereenkomstig is de zorgvuldigheidsnorm van art. 3:2 Awb 
veeleer te beschouwen als tendentie, met een relatieve lading, dan als abso
lute maxime. 

3. Open, voortschrijdende normstelling is hel paradigma van het milieurecht. 

4. De bevoegdheid van de administratieve rechter tot het zelf in de zaak v 
zien' komt (op termijn) het gezag van rechterlijke uitspraken niet ten goede. 

5. De contentieuze bezwaarschritienprocedurc van h»x>tdstuk 7 Awb dient te 
worden omgezet in een non-contentieuze procedure. Na het geven van het 
definitieve besluit dient er slechts nog een beroep ten overstaan van een 
onafhankelijke rechter mogelijk te zijn. 

6. De 'gekwalificeerde gedoogverklaring' in het milieurecht is een buiten-wette-
lijke 'basisvergunning'. 

7. Twee posities behoeven gelijkelijk onze argwaan: de waarheid van het geloof 
en het geloof in de waarheid. 

8. Het proces van onderwijsvernieuwing in Maastricht volgt onverbiddelijk het 
patroon van grote stappen - kleine veranderingen. Toch zijn grote stappen 
vaak nodig om de kleine veranderingen te bewerkstelligen. 

Als het democratisch draagvlak onder de Europese eenwording niet snel 
wordt versterkt, zal de met 'opt-out clausules' bereikte rechtsorde verworden 
tot een 'virtual reality'. 

10. De beeldende kracht van een kunstwerk is doorgaans omgekeerd evenredig 
met de omvang van de toelichting die de maker erbij geeft. 

11. Het ingrijpend verbouwen van een huis, het krijgen van kinderen en het 
schrijven van een proefschrift vereisen vooreerst een forse dosis 'naïef 
optimisme'. Voor het aangaan van een combinatie van deze activiteiten is 
lichtzinnigheid een vereiste. 
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