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De waardering van de leden van de C.D.A.-fractie en de erkentelijkheid 
van de leden van de fractie van de V.V.D. voor de beantwoording van hun 
vragen in de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel tot wijziging 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening hebben ons verheugd. 

De leden van beide fracties zijn vervolgens in de vorm van algemene 
beschouwingen onder meer ingegaan op de pkb en hebben hierbij met 
klem de wens van het medebeslissingsrecht van de Eerste Kamer bij pkb's 
naar voren gebracht. 

Wij zullen dan ook nu eerst ingaan op deze algemene beschouwingen 
voordat wij de resterende artikelsgewijs gestelde vragen beantwoorden. 

Algemeen 

Op verzoek van de leden van de C.D.A.-fractie hebben wij in de memorie 
van antwoord aan uw Kamer nog eens uitvoerig onze bezwaren tegen een 
planologische kernbeslissing (pkb) als wet in formele zin uiteengezet. Omdat 
wij van oordeel zijn, dat het vaststellen van een pkb als wet in formele zin 
onvermijdelijk met zich mee zou brengen dat de pkb een zwaardere 
juridische status zou moeten krijgen, kwamen die bezwaren voor het 
merendeel overeen met onze bezwaren tegen een pkb als wet in materiële 
zin. Het verheugt ons, dat de leden van de C.D.A.-fractie onze bezwaren 
tegen een pkb als wet in materiële zin delen en dat zij begrip hebben voor 
onze bezwaren tegen een pkb uitsluitend als wet in formele zin. 

Wij zijn het met de leden van de C.D.A.-fractie eens, dat de vraag naar 
een mogelijke rol voor de Eerste Kamer in de pkb-procedure hiermee nog 
niet beantwoord is. Een dergelijke rol is immers ook los van een formele-
wetsprocedure voorstelbaar. In de memorie van antwoord hebben wij 
dienaangaande slechts uiteengezet om welke redenen een voorschrift tot 
inschakeling van de Eerste Kamer voor de regering voor de hand lag, een 
opvatting die door de indiener van het betreffende amendement in de 
Tweede Kamer kennelijk wordt gedeeld. 

Uit het eindverslag is ons gebleken dat het ontbreken van een medebe-
slissingsrecht voor de Eerste Kamer bij de leden van de C.D.A.-fractie op 
principiële bezwaren stuit. Zo principieel, dat zij zich afvroegen of het hele 
wetsvoorstel om die reden niet verworpen zou moeten worden. Zij drongen 
er daarom op aan dit medebeslissingsrecht alsnog, via een novelle of wijzi-
gingswetje, te realiseren. Ook de leden van de V.V.D.-fractie verzochten de 
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eerste ondergetekende dringend zich nog eens op de positie van de Eerste 
Kamerte beraden en het daarheen te geleiden, dat het medebeslissingsrecht 
van de Eerste Kamer in de wet wordt opgenomen. 

Aan een zo dringend verzoek, dat zo'n brede steun kent, kan de eerste 
ondergetekende vanzelfsprekend maar moeilijk voorbijgaan. Hij heeft 
daarom de voorbereiding van een wijzigingswetje, strekkende tot toevoeging 
van een goedkeuringsrecht voor de Eerste Kamer aan de pkb-procedure, 
met spoed ter hand genomen. Inmiddels is een desbetreffend wetsvoorstel 
aan de Raad van State om advies toegestuurd. De eerste ondergetekende 
wil bij deze gelegenheid gaarne toezeggen de inwerkingtreding van de 
wettelijke bepalingen voor de pkb-procedure uit te zullen stellen totdat ook 
genoemd wijzigingswetje in werking zal kunnen treden. Artikel V van het 
onderhavige wetsvoorstel biedt hiertoe de mogelijkheid. 

De leden van de fractie van het C.D.A. betreurden het, dat het wetsvoorstel 
geen verplichtingen inhoudt aangaande vorm en inhoud van de pkb's. In 
het voorlopig verslag hadden genoemde leden deze kwestie ook reeds aan 
de orde gesteld en geconcludeerd dat inhoudsvereisten voor pkb's naar 
hun oordeel alsdan bij algemene maatregel van bestuur - i.c. het Besluit op 
de ruimtelijke ordening 1985 - zouden moeten worden geregeld. 

In het Actieprogramma pkb's (kamerstukken II, 1983-1984, 18056, nr. 1) 
zijn ten aanzien van de inhoud van pkb's reeds de beleidsvoornemens van 
de regering uiteengezet. Het niet regelen van bijzondere voorschriften biedt 
de mogelijkheid om bedoelde voornemens in de pkb-praktijk uit te werken. 

Uit deze voornemens blijkt, dat de eerste ondergetekende zich zeer goed 
kan vinden in de gedachte, zoals die onder meer ook herhaaldelijk door de 
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening naar voren is gebracht, dat 
pkb's een voor alle betrokkenen - parlement, bewindslieden, lagere overhe-
den, burgers - duidelijke inhoud dienen te hebben. Daartoe zal het inzicht in 
de gevolgen van de in de pkb opgenomen beslissingen moeten worden 
vergroot. 

De vraag is dan of, om die duidelijkheid te bewerkstelligen, het noodza-
kelijk is hiertoe regelen te stellen of dat met name de in dit wetsvoorstel 
opgenomen pkb-procedure en de beleidsvoornemens van de regering te 
zamen daarvoor voldoende waarborgen bieden. 

De eerste ondergetekende heeft zich hierover beraden. Afweging van alle 
in het geding zijnde belangen heeft geleid tot de conclusie dat, naast de 
voorgestelde pkb-procedure, het stellen van een aantal eisen aan de 
inhoud van pkb's een verdere basis kan leggen voor het in bovengenoemd 
actieprogramma neergelegd beleid. Deze inhoudsvereisten dienen dan op 
een zodanige wijze vorm te krijgen, dat zij de inzichtelijkheid van pkb's 
kunnen vergroten en tevens voldoen aan de noodzakelijke voorwaarde van 
een flexibel pkb-stelsel. Deze conclusie ligt naar onze mening in de lijn van 
het betoog van de leden van de CD.A-fractie; het heeft ons in dit verband 
verheugd dat zij in het eindverslag met nadruk stelden dat zij niet bedoelden 
te vragen om uitvoerige voorschriften, maar om voorschriften. 

De eerste ondergetekende heeft het bovenstaande inmiddels nader 
uitgewerkt en opgenomen in het ontwerp-Besluit op de ruimtelijke ordening 
1985. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich af, of de procedureverkortingen 
en "Vereenvoudigingen van de bepalingen met betrekking tot het bestenv 
mingsplan werkelijk een positief effect zullen hebben op de onderlinge 
afstemming van ruimtelijke en sectorale procedures. 

Het valt niet te ontkennen, dat wanneer de procedures in de ruimtelijke 
lijn te lang en te ingewikkeld zijn, in de praktijk de druk om de problemen in 
de sectorale lijn op te lossen groot wordt. Daarom is het voor het slagen 
van een afstemming tussen ruimtelijke ordening en de sector van groot 
belang dat ook de ruimtelijke ordening snel en flexibel kan inspelen op 
sectorale ontwikkelingen. De verkorting van de termijnen van de procedure 
van het bestemmingsplan kan daartoe in belangrijke mate bijdragen. 
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Voorts twijfelden deze leden eraan of de verruimde aanwijzingsbevoegd-
heid van het Rijk - deze leden bedoelen hiermee waarschijnlijk de aanwijzing 
van de minister met betrekking tot de inhoud van het bestemmingsplan -
een adequaat middel zal blijken te zijn om voldoende coördinatie te 
bevorderen. 

Ten einde een goede coördinatie tussen de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening en de overige ruimtelijk relevante wetgeving tot stand te brengen is 
het zaak de procedures in beide beleidsterreinen zodanig op te zetten dat 
door wederzijdse afstemmingen beïnvloeding van die besluitvormingslijnen 
de resultaten van de besluitvorming in beide lijnen uiteindelijk met elkaar 
in overeenstemming zijn of althans elkaar niet bijten, ten einde conflicten 
zoveel mogelijk te beperken. 

In dit systeem is de aanwijzing - zoals deze leden terecht opmerkten -
een middel om conflicten op te lossen. Als het met het oog op een goede 
afstemming tussen facet en sector noodzakelijk is dat plannen in ruimtelijke 
lijn aangepast worden, kan dat zonodig met de aanwijzing bewerkstelligd 
worden. Zonodig kan de minister daarbij gebruik maken van zijn bevoegd-
heid de gemeenten uit te nodigen de benodigde vergunningen te verlenen, 
zodat tot de daadwerkelijke uitvoering van het project overgegaan kan 
worden. Daarom is ook - anders dan deze leden menen - het toepassen 
van uitsluitend artikel 2a geen alternatief voor het geven van een aanwijzing 
met betrekking tot het bestemmingsplan. Immers bij toepassing van dit 
artikel kan weliswaar op rijksniveau worden aangegeven dat er behoefte is 
aan een project, maar voordat tot uitvoering overgegaan kan worden, is 
uitwerking in de sector- en facetlijn nodig. Daar komt nog bij dat lang niet alle 
projecten van zodanige aard en omvang zijn dat het gerechtvaardigd is 
daarvoor de procedure van de pkb te volgen. 

De leden van de fractie van het C.D.A. merkten op dat zij met meer dan 
gewone belangstelling de reactie van de minister op het «afstemmingson-
derzoek» tegemoet zien. Tevens vroegen zij de eerste ondergetekende, 
indien, zoals zij verwachten, zijn standpunt over een uniforme projectpro-
cedure gunstig zal zijn, op welke termijn hij zijn standpunt zal kunnen 
omzetten in een wetsvoorstel. 

Om kort te zijn: over dit laatste kan de eerste ondergetekende nog geen 
duidelijkheid verschaffen. 

Zoals in de memorie van antwoord reeds is gesteld, zullen bij de nadere 
oordeelvorming over de door de Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
ordening uitgewerkte proeve voor een wettelijke regeling van de operatio-
nele gebiedsaanwijzing en over de voorstellen voor een uniforme project-
procedure mede de resultaten van het zogenaamde «afstemmingsonder-
zoek» worden betrokken. 

De eerste ondergetekende streeft ernaar rond september 1985 zijn 
standpunt hieromtrent aan de Staten-Generaal voor te leggen. Het is op dit 
moment niet uitgesloten, maar evenmin met zekerheid te zeggen, dat deze 
inzichten zullen leiden tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of de eerste ondergetekende aan 
kon geven waar de uitgangspunten en hoofddoeleinden uit de Oriënterings-
nota in de verschillende schetsen en schema's zijn neergelegd. Vooropge-
steld zij dat de Oriënteringsnota spreekt van basisdoel, hoofddoelstellingen 
en subdoelstellingen. 

Zonder hier een uitputtend overzicht te geven, wil de eerste ondergete-
kende thans een globaal inzicht geven. In de Oriënteringsnota (deel a, blz. 
94) is aangegeven dat enkele structuurschetsen opgesteld zullen worden 
om de ruimtelijke relevantie van het lange-termijnbeleid te versterken. 
Structuurschetsen voor de stedelijke en landelijke gebieden zijn gevolgd. 

Zowel in de Verstedelijkingsnota (kamerstuk II, 1975/76, 13 754, nr. 2, blz. 
7 e.v. en blz. 195) als in de Nota Landelijke Gebieden (kamerstuk II, 1976/77, 
14392, nr. 2, blz. 3 e.v. en blz. 65 e.v.) is aangegeven op welke wijze de 
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Oriënteringsnota in beide nota's is verwerkt. De Verstedelijkingsnota bood 
uitwerking van het beleid ten aanzien van bevolkingsspreiding, verstedelij-
king en mobiliteit. De Nota Landelijke Gebieden gaf bij voorbeeld gestalte 
aan: 

- de zonering, waarin de verschillen in schaalniveau van de ruimtelijke 
structuur en de verschillen in de relatie tussen de drie hoofdfuncties in de 
landelijke gebieden tot uitdrukking komen 

- het beleid met betrekking tot de open ruimte 
- de ontwikkeling van de kleine kernen. 

Deze drie onderdelen vormen gezamenlijk de grondslag voor het ruimtelijk 
beleid voor de landelijke gebieden. Het beleid dat in de structuurschema's 
tot uitdrukking wordt gebracht past binnen de ontwikkelingsrichting die in 
de schetsen is aangegeven. Ook bij het opstellen van de verschillende 
schema's is de Oriënteringsnota uitgangspunt geweest; als voorbeeld 
verwijst de eerste ondergetekende naar de Inleiding van het structuurschema 
Verkeer en Vervoer (kamerstuk II, 1976/77, 14390, nr. 2). 

Artikelen 

ad artikel 4a 
De leden van de C.D.A.-fractie konden de argumentatie, dat er geen 

inspraakvoorschriften voor streekplannen in de wet zijn opgenomen «omdat 
inspraak bij streekplannen al plaatsvindt» niet onderschrijven. Naar hun 
mening is wetgeving juist vaak vastleggen (codificatie) van gewoonterecht. 

Om met dit laatste te beginnen, wetgeving kan codificatie van gewoonte-
recht inhouden. Gewoonterecht zal met name in die gevallen worden 
vastgelegd, waarin bestaande of voorzienbare conflicten over dat gewoon-
terecht daartoe aanleiding geven. Is dit echter niet het geval, dan is er ook 
voor vastlegging van gewoonterecht geen (duidelijke) reden. Gebeurt het 
niettemin - volledigheidshalve - , dan rijst de vraag of in wezen niet sprake 
is van overbodige regelgeving, die gelet op de doelstellingen van de 
dereguleringsoperatie nu juist voor terugbuiging c.q. schrappen in aanmer-
king komt. Met het oog hierop achten wij dan ook het regelen van inspraak 
bij de streekplanvoorbereiding, als door de leden van de C.D.A.-fractie naar 
aanleiding van de beantwoording van eerdere vragen door de leden van de 
P.S.P.-fractie gesteld, niet nodig. 

ad artikel 4a, lid 8/artikel 11, lid 1 
De vraag van de leden van de C.D.A.-fractie of gedeputeerde staten 

aanwijzingen mogen geven op basis van afwijkingen van het streekplan als 
bedoeld in artikel 4a, lid 8 (nieuw), kunnen wij bevestigend beantwoorden. 
Het is immers het streekplan zelf dat de afwijkingsbevoegdheid creëert en 
daarbij tevens, zoals de wet voorschrijft, de grenzen van die bevoegdheid 
aangeeft. Van een aanwijzing door gedeputeerde staten waarbij zij van hun 
door het streekplan gegeven afwijkingsbevoegdheid, binnen de daarvoor 
in het streekplan gegeven grenzen, gebruik maken, zal derhalve kunnen 
worden gesteld, dat zij, in de terminologie van artikel 37, vijfde lid, haar 
grondslag vindt in of redelijkerwijs voortvloeit uit het streekplan. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen voorts om een nadere beschouwing 
naar aanleiding van hun eerdere vraag over de betekenis van de woorden 
afwijken, respectievelijk wijzigen, gebruikt in de artikelen 4a en 11, waarbij 
ook de mogelijkheid van het geven van een aanwijzing op basis van een 
(gewijzigd) streekplan betrokken zou moeten worden. 

Zoals de toenmalige bewindsman in de door de leden van de C.D.A.-fractie 
aangehaalde memorie van antwoord aan de Tweede Kamer ook reeds 
heeft gesteld, sluit de redactie van artikel 4a, lid 8, inderdaad niet uit, dat 
met gebruikmaking van de afwijkingsbevoegdheid in feite een beleidswijzi-
ging tot stand wordt gebracht, uiteraard binnen de daarvoor in het streekplan 
gestelde grenzen. Genoemd artikellid sluit immers een herhaald gebruik 
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van die bevoegdheid voor eenzelfde doel niet uit, ook niet als dat bij 
voorbeeld het herhaald geven van een aanwijzing aan een gemeente zou 
impliceren. 

Het zal overigens steeds van de formulering en begrenzing van de 
afwijkingsbevoegdheid in het streekplan zelf afhangen of zo'n feitelijke 
beleidswijziging daar onder te brengen valt. Een dergelijke beleidswijziging 
zal voorts nooit betrekking kunnen hebben op die onderdelen van het 
streekplan die door provinciale staten als van wezenlijk belang zijn aange-
merkt. 

Een en ander neemt niet weg, dat in gevallen waarin duidelijk is dat in de 
toekomst een ander beleid zal worden gevoerd dan in het streekplan is 
vastgelegd, ook als een dergelijke beleidswijziging binnen de begrenzing 
van de afwijkingsbevoegdheid blijft, het in veel gevallen de voorkeur zal 
verdienen niet alleen het beleid, maar ook het plan zelf te wijzigen. Met het 
oog op de duidelijkheid voor gemeenten en burgers is het immers gewenst 
dat het streekplan zoveel mogelijk het actuele beleid weergeeft. Zoals in de 
memorie van antwoord aan uw Kamer al is uiteengezet, is, anders dan bij 
het bestemmingsplan, voorafgaande wijziging (of vrijstelling) van het 
streekplan echter geen noodzakelijke voorwaarde om te mogen afwijken. 
Dit hangt samen met het verschil in juridisch karakter tussen beide plannen. 

ad artikel 6a 
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of een globaal inzicht kan worden 

gegeven in de feitelijke anticipatiepraktijk; zij informeerden in het bijzonder 
naar het aantal gevallen waarin anticipatie plaatsvindt zonder dat er een 
ontwerp-bestemmingsplan beschikbaar is. 

Aangezien de huidige wettelijke regeling niets bepaalt over de procedure 
bij de anticipatie, hebben de provincies hier veelal bij circulaires in voorzien. 
De regelingen in de provincies vertonen echter geen uniform beeld. 

Sommige provincies hebben voorgeschreven dat de gemeentebesturen 
het voornemen om de anticipatieprocedure toe te passen formeel ter visie 
moeten leggen en gelegenheid tot het schriftelijk indienen van bezwaren 
moeten geven. Ingeval er bezwaren worden ingediend, moeten de bezwaar-
schriften en de daarop betrekking hebbende reacties van het gemeentebe-
stuur bij het verzoek om de verklaring van geen bezwaar aan gedeputeerde 
staten worden meegezonden. 

In andere provincies bestaat daarentegen niet zo'n uitgebreide regeling. 
Ten aanzien van het tweede gedeelte van de vraag kan na een globale 

indicatieve steekproef gesteld worden dat het aantal gevallen waarin 
anticipatie plaatsvindt zonder dat er een ontwerp-bestemmingsplan is een 
zeer gevarieerd beeld oplevert. 

In sommige provincies wordt slechts bij hoge uitzondering geanticipeerd 
zonder dat een ontwerp-bestemmingsplan beschikbaar is. In andere 
provincies wordt daarentegen vrijwel uitsluitend geanticipeerd op basis 
van een voorbereidingsbesluit zonder dat beschikt kan worden over een 
ontwerp-bestemmingsplan. 

In de overige provincies loopt het percentage anticipatiegevallen op 
basis van een voorbereidingsbesluit zonder dat een ontwerp-bestemmings-
plan ter visie ligt zo sterk uiteen dat daarover geen algemeen geldende 
conclusies kunnen worden geformuleerd. 

ad artikel 18a 
De leden van de C.D.A.-fractie hebben gevraagd of het niet juist zou zijn, 

gezien de ingewikkeldheid van de materie en het nog niet kunnen overzien 
welke de effecten zijn ten aanzien van artikel 18a na wijziging van de 
Woningwet, artikel 18a op te schorten in afwachting van de wijziging van 
de Woningwet. Het antwoord op deze vraag luidt ontkennend, en wel om 
verschillende redenen. 

Allereerst zou de gevraagde opschorting uitstel betekenen van een van 
de dereguleringsmaatregelen die in het Actieprogramma Deregulering 
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Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn aangekondigd (kamerstuk II, 
1982/83, 17931, nr. 4, blz. 36) en die in het voorstel tot wijziging van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening zijn vervat. 

Bovendien is het tijdstip van inwerkingtredig van de herziening van de 
Woningwet, waarvan het voorstel nog moet worden ingediend, thans 
volstrekt niet aan te geven. Hier komt nog bij, dat de herziening van de 
Woningwet ten aanzien van artikel 18a - of juister geformuleerd ten 
aanzien van de uitwerking van artikel 18a in het Besluit op de ruimtelijke 
ordening 1985 - slechts het effect zal hebben, dat een aantal in die uitwerking 
genoemde kruimelgevallen zal kunnen worden geschrapt; niet omdat zij 
niet meer als kruimelgeval worden aangemerkt, maar omdat zij niet langer 
zonder meer vergunningplichtig zijn. 

Voorts betekent «opschorting van artikel 18a», dat vrijstelling ten 
behoeve van de hierin bedoelde kruimelgevallen slechts kan plaatsvinden 
met toepassing van de - zwaardere - artikel 19-procedure, waarbij sprake 
moet zijn van een voorgenomen herziening van het geldende plan blijkens 
een voorbereidingsbesluit of een tervisielegging van een herzieningsplan 
in ontwerp en bovendien een verklaring van geen bezwaar door gedepu-
teerde staten is verleend. 

ad artikel 19a, derde lid 
De uiteenzetting in de memorie van antwoord op het punt van de 

publikatieplicht ingevolge het voorgestelde artikel 19a, derde lid, hebben 
de leden van de C.D.A.-fractie niet overtuigd en hun tot nadere vragen 
aanleiding gegeven. Hun bezwaren betreffen blijkens de gestelde vragen 
met name de publikatieplicht bij toepassing van artikel 19 als startpunt van 
een in het kader van deze toepassing te volgen bezwarenprocedure in relatie 
tot de al eerder gevolgde bezwarenprocedure in het kader van de nog niet 
voltooide herziening van het bestemmingsplan. Bedoelde vragen tenderen 
naar een pleidooi om de bezwarenprocedure in het kader van de toepassing 
van artikel 19 slechts open te stellen voor een, wat wij in de memorie van 
antwoord hebben genoemd, herhaling van reeds eerder in de herzienings-
procedure geuite bezwaren en de aldaar aangeduide «herkansing» voor 
nog niet eerder geuite bezwaren uit te sluiten. 

Dit pleidooi lijkt op het eerste gezicht zeer plausibel. Heeft men zijn kans 
om bezwaar te maken in het kader van de herzieningsprocedure van het 
plan niet (tijdig) aangegrepen, dan zou men vervolgens in het kader van de 
procedure van toepassing van artikel 19 niet meer in staat moeten worden 
gesteld om bezwaren tegen die toepassing in te dienen. 

Deze benadering miskent onzes inziens evenwel het eigen karakter van 
artikel 19. Het gaat hier immers om een bevoegdheid van burgemeester en 
wethouders, of in voorkomend geval, de raad, om binnen de marges die de 
wet stelt, vrijstelling te verlenen van het geldende plan; er is geen verplichting 
om zulks te doen. De beslissing om van deze bevoegdheid gebruik te maken 
vergt dan ook een eigen afweging. Uiteraard is hierbij de relatie met de in 
procedure zijnde planherziening een gegeven, maar dit is niet het enige. 
Ook zaken als urgentie, omvang en ingrijpendheid van het project, ten 
behoeve waarvan de toepassing van artikel 19 wordt gevraagd, spelen 
hierbij een rol, evenals de mogelijkheid dat belangen van derden kunnen 
worden geschaad door (versnelde uitvoering van) het beoogde project. 

Bezwaren die juist betrekking hebben op deze zaken behoren toch ook 
naar voren gebracht en beoordeeld te kunnen worden. Om deze redenen 
achten wij een aparte regeling van de bezwarenprocedure bij toepassing 
van artikel 19, als voorgesteld in artikel 19a, niet overbodig of ongewenst 
naast of volgend op de bezwarenprocedure in het kader van de planherzie-
ning. 

Volledigheidshalve wijzen wij er in dit verband nog op, dat de huidige 
jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State vooraf-
gaande aan toepassing van artikel 19 een bezwarenprocedure vergt, die op 
haar eigen merites moet worden beoordeeld en die als zodanig los staat 
van de bezwarenprocedure in het kader van de planherziening. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 14889, nr. 22d 6 



ad schrappen van artikel 20 
De leden van de C.D.A.-fractie hadden bezwaar tegen het schrappen van 

artikel 20, omdat daardoor de gemeenteraad wordt uitgeschakeld. 
Wij hebben begrip voor dit bezwaar, maar hebben bij ons oordeel over 

het voorstel om artikel 20 uit de wet te schrappen het belang van vereen-
voudiging van rechtsbeschermingsmogelijkheden zwaarder laten wegen. 
Overigens zijn zowel de beslissing van burgemeester en wethouders op het 
verzoek om vrijstelling als de beslissing van dat college op een tegen 
eerstgenoemde beslissing gericht bezwaarschrift vanzelfsprekend onder-
worpen aan de normale politieke controle door de gemeenteraad. 

ad artikel 25 t/m 28 
De leden van de C.D.A.-fractie zeiden ervan te zijn geschrokken dat 

ondanks de personele versterking van de Afdeling voor de geschillen van 
bestuur van de Raad van State het nog drie jaar zal duren voordat het 
stuwmeer leeg zal zijn. Voorts vroegen zij zich af wat er na die periode gaat 
gebeuren, nu de bedoelde personele versterking slechts van tijdelijke aard 
is: komt er dan weer een nieuw stuwmeer of zal de Raad van State dan 
eindelijk de omvang van zijn personeelsbestand op dat niveau brengen, dat 
er geen nieuw stuwmeer zal ontstaan? 

Wij willen erop wijzen, dat het voor de lengte van de tijdsduur die naar 
het zich laat aanzien gemoeid zal zijn met het wegwerken van de overtollige 
werkvoorraad, weliswaar belangrijk, doch niet alleen bepalend is dat het 
aantal medewerkers bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de 
Raad van State tijdelijk is versterkt. Nog los van het feit dat de nieuw 
aangetrokken medewerkers een inwerkperiode behoeven voordat 
sprake kan zijn van een bijdrage van betekenende mate in het terugdringen 
van het stuwmeer, spelen ook andere organisatorische aspecten een rol. 
Een belangrijk aspect is in dit verband bij voorbeeld het aantal openbare 
zittingen dat de Afdeling kan houden. Alle relevante factoren in aanmerking 
genomen, menen wij dan ook dat het niet reëel is de benodigde tijd lager 
te schatten, hoezeer we dat ook zouden wensen. 

Voor wat betreft de vraag wat er gaat gebeuren nadat de overtollige 
werkvoorraad is weggewerkt, merken wij in de eerste plaats op, dat de 
daarmee gemoeide inspanning mede impliceert, dat nieuw inkomende zaken 
reeds binnen een aanvaardbare termijn worden afgedaan. Wij gaan ervan 
uit dat het organisatorisch mogelijk is dat de wettelijke termijn waarbinnen 
de Afdeling haar advies zal moeten uitbrengen in het algemeen ook zonder 
de extra menskracht die thans is ingezet - wordt gehaald. Voor de vrees 
dat dan weer een nieuw stuwmeer zal ontstaan zien wij voorshands geen 
aanleiding. 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben ten slotte naar aanleiding van de 
artikelen 25 t/m 28 gevraagd of aangegeven kan worden of het wetsvoorstel 
tot wijziging van de Wet op de Raad van State, de Wet administratieve 
rechtspraak overheidsbeschikkingen en de Vreemdelingenwet (kamerstuk 
II, 1984/85, 18803, nr. 2) soelaas kan bieden. 

Wij wijzen er hierbij allereerst op, dat genoemd wetsvoorstel strekt tot 
invoering van een aantal nieuwe en verhoging van bestaande rechten voor 
het gebruik maken van voorzieningen als Kroon- en Arbo-beroep, ten einde 
een groter deel van de aan die voorzieningen verbonden kosten te doen 
dragen door degenen, die van die voorzieningen gebruik maken. De 
voorstellen zijn echter niet van dien aard, dat deze het effect zouden 
hebben, dat bepaalde groepen belanghebbenden in feite de toegang tot de 
rechter of de Kroon zou worden ontnomen. 

In hoeverre deze voorstellen tot vermindering van het aantal ingestelde 
beroepen zullen leiden, is thans niet aan te geven. Denkbaar is dat zij zullen 
bijdragen tot een zorgvuldige afweging inzake het instellen van beroep. 
Mocht hierdoor het aantal beroepen tegen beslissingen omtrent goedkeuring 
van bestemmingsplannen in zijn totaliteit afnemen, dan hoeft dit overleg 
nog niet tot gevolg te hebben, dat ook het aantal aangevochten beslissingen 
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omtrent goedkeuring zal verminderen. Wel zou een vermindering van het 
aantal beroepen van invloed kunnen zijn op de voor de behandeling van en 
oordeelvorming over de bestreden beslissingen benodigde menskracht en 
tijd. 

ad artikel 29 
De leden van de C.D.A.-fractie zeiden niet overtuigd te zijn door de 

argumenten die in de memorie van antwoord zijn aangevoerd tegen de 
invoering van een schadevergoedingsmogelijkheid wegens «vertragings-
schade» als sanctie op termijnoverschrijding door de Kroon bij de behan-
deling van het beroepschrift. Daarbij stelden deze leden de vraag of de 
gemeente dan volgens artikel 49 ook moet betalen voor het eventueel niet 
tijdig verrichten van bestuurshandelingen door het Rijk, met andere 
woorden in gevallen waarbij het Rijk nalatig is. 

In de memorie van antwoord hebben wij gesteld dat wij het opleggen 
van een schadevergoedingsplicht uitsluitend uit behoefte aan een sanctie 
op termijnoverschrijding door de Kroon geen juiste zaak achten. Het in het 
leven roepen van zo'n plicht moet immers niet voortkomen uit de behoefte 
aan het enkele overschrijden van de termijn een rechtsgevolg te verbinden, 
maar uit gevoelde noodzaak om eventuele schade ten gevolge van bestuurs-
handelen, die redelijkerwijs niet ten laste van de gelaedeerde behoort te 
blijven, te vergoeden. Weliswaar zou onder omstandigheden zo'n schade-
vergoedingsplicht als door de leden van de C.D.A.-fractie bedoeld het effect 
kunnen hebben van een sancie in de zin van «bestraffing» van termijn-
overschrijding door de Kroon, maar wij vragen ons in gemoede af of de 
duur van de behandeling van een kroonberoep voor de burger zo'n 
aanmerkelijke schade veroorzaakt, dat deze voor vergoeding in aanmerking 
zou moeten komen. In veel gevallen immers wordt gebruik gemaakt van de 
anticipatie. Wanneer dit middel niet wordt gehanteerd, omdat hetzij in 
procedure zijnde plan zulks niet toelaat, hetzij vanwege een ingesteld 
beroep wordt de beslissing op een aanvraag om vergunning aangehouden. 

In de memorie van antwoord hebben wij in dit verband gewezen op de 
voorgestelde uitbreiding van de werkingssfeer van artikel 49 van de wet. 
Anders dan nu kan straks degene wiens bouwaanvraag wordt aangehouden 
een beroep doen op dit artikel, zodra het bestemmingsplan door de raad is 
vastgesteld. Op artikel 49 van de wet zal derhalve een beroep kunnen 
worden gedaan geruime tijd vóór het tijdstip waarop het plan rechtsgeldig 
wordt. Of dit tijdstip eventueel wordt vertraagd, is derhalve voor de 
indiening van het verzoek om schadevergoeding niet relevant. Is tijdens 
de behandeling in beroep van dat verzoek het bestemmingsplan nog in 
procedure, dan zal tijdens de hoorzitting in het kader van de behandeling 
van dat beroep in het algemeen de kans op het onherroepelijk worden van 
de toegedachte bestemming op zijn juiste waarde kunnen worden geschat, 
zodat een verantwoorde beslissing op het verzoek om schadevergoeding 
kan worden genomen. De voorgestelde uitbreiding van artikel 49 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening voorkomt als het ware «vertragingsschade» 
als gevolg van het uitblijven van het onherroepelijk worden van de toege-
dachte bestemming. Daarmee zal tevens worden uitgesloten dat gemeenten 
ingevolge artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kosten moeten 
betalen voor het eventueel niet tijdig verrichten van bestuurshandelingen 
door het Rijk. Immers, wordt vóór het onherroepelijk worden van een 
bestemmingsplan door de gemeente schadevergoeding toegekend, dan 
betreft dit een verzoek dat ook na het onherroepelijk worden van het 
bestemmingsplan tot schadevergoeding zou hebben geleid. Juist het in dit 
soort gevallen eerder in tijd toekennen van vergoedingen sluit het optreden 
van «vertragingsschade» voor de burger uit. 

Voor de gemeente betekent dit in het algemeen slechts dat zij op een 
eerder tijdstip tot toekenning van de vergoeding moet overgaan. Voor 
zover dit ooit tot gevolg zou kunnen hebben, dat de gemeente meer moet 
uitkeren dan het geval zou zijn als de Kroon zonder overschrijding van het 
totaal van de verschillende termijnen had beslist, dan zal daarvoor naar 
ons oordeel in overleg met die gemeente een oplossing moeten worden 
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gevonden. De kans dat dit zich zal voordoen achten wij overigens gering. 
Bovendien gaan wij ervan uit dat wanneer de termijnen, voorgesteld in 
artikel 29, zesde (en zevende) lid, in werking zullen zijn getreden deze 
termijnen ook worden gehaald. Onzes inziens vergt een mogelijke uitzon-
dering hierop, die dan ook nog tot hogere kosten voor de gemeente zou 
leiden, geen afzonderlijke regeling. 

De leden van de C.D.A.-fractie betreurden de inperking van het beroeps-
recht van de inspecteur van de ruimtelijke ordening. Zij vroegen zich af of 
dit niet op gespannen voet staat met de intermediaire (bemiddelende) rol 
van de inspecteur indien hij eerst bij gemeenteraad en later bij gedeputeerde 
staten bezwaar moet maken. 

Wij willen hieromtrent het volgende opmerken. Er is in artikel 29, tweede 
lid, geen sprake van inperking van het beroepsrecht van de inspecteur van 
de ruimtelijke ordening. De positie van de inspecteur als enige bezwaarde, 
die nog een kroonberoep kan instellen tegen een goedkeuringsbesluit van 
gedeputeerde staten, zonder al eerder bezwaar te hebben gemaakt, blijft 
onverminderd gehandhaafd. In die zin bemoeilijkt het wetsvoorstel de 
bemiddelende functie van de inspecteur dan ook niet direct. Een aspect, 
dat hierbij wel een rol kan spelen, vindt men terug in artikel 29, eerste lid: 
het besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring is onherroepelijk ten 
aanzien van die gedeelten van een bestemmingsplan, waartegen bij hen 
geen bezwaren zijn ingediend en waarop bij hen ingediende bezwaren niet 
mede betrekking hebben. Gelet op artikel 27, eerste en tweede lid, zal 
derhalve het moment, waarop de inspecteur moet beslissen of hij tegen 
een bepaald onderdeel van een plan bezwaar wil maken, verschuiven naar 
de fase van de tervisieligging van het ontwerp-bestemmingsplan, wil hij te 
allen tijde zeker zijn dat hij ook later nog tegen dat onderdeel beroep kan 
instellen. 

Het lijkt wellicht alsof hierdoor eerder conflictsituaties zouden ontstaan, 
maar daarbij moet het volgende worden aangetekend. 

Alleen in die gevallen, waarin naar het oordeel van de inspecteur een 
door hem in te stellen kroonberoep aan de orde zou kunnen komen - en dit 
is toch meer uitzondering dan gewoonte - speelt bovenbeschreven 
verschuiving van het beslismoment een rol. Bovendien zullen in menige 
situatie de lagere overheden alleen maar gebaat zijn bij een zo vroeg 
mogelijk ingebracht, duidelijkstandpunt van de inspecteur van de ruimtelijke 
ordening. Het hoeft zeker niet conflictverhogend te werken als dit standpunt, 
dat in de regel toch al eerder naar voren zal zijn gebracht, uitmondt in een 
formeel bezwaarschrift. 

Maar ook al zou men van mening zijn dat de bemiddelende rol van de 
inspecteur hiermede in het gedrang komt, lijkt het desalniettemin terecht 
dat op de regeling van de onherroepelijke goedkeuring van artikel 29, 
eerste lid, geen uitzondering wordt gemaakt voor de inspecteur. Een 
dergelijke uitzondering zou ook niet passen in een beleid dat gericht is op 
terughoudendheid ten aanzien van gebruikmaking van beroepsrechten 
door inspecties en (andere) gedeconcentreerde rijksdiensten. 

ad artikel 29, eerste lid 
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of de omschrijving van de 

onherroepelijke delen van een bestemmingsplan door gedeputeerde staten 
in hun besluit omtrent goedkeuring van zodanig plan moet worden gezien 
als een element van hun beslissing over het bestemmingsplan, in welk 
geval ook tegen die omschrijving kroonberoep zou openstaan. Zelf waren 
deze leden van oordeel dat genoemde omschrijving een beschikking is in 
de zin van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen. 
Mocht dit zo blijken te zijn, dan vreesden zij dat het met dit artikel nage-
streefde effect illusoir zal blijken te zijn en achtten zij wetswijziging op dit 
punt gewenst. 
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Zoals wij ook reeds in de memorie van antwoord aan uw Kamer hebben 
uiteengezet, volgt de onherroepelijk van onbestreden en door gedepu-
teerde staten goedgekeurde plangedeelten uit de wet zelf. Dit betekent dat 
de Kroon de (niet-)ontvankelijkheid van een eventueel beroep niet zonder 
meer uit de door gedeputeerde staten gegeven omschrijving zal mogen 
afleiden. De Kroon zal de ontvankelijkheid zelfstandig aan de hand van de 
wettekst moeten beoordelen. De wet sluit niet uit dat de Kroon daarbij tot 
een ander oordeel komt dan gedeputeerde staten. Het oordeel van de Kroon 
over de ontvankelijkheid van een beroep zal daarom steeds mede een 
oordeel over de juistheid van de door gedeputeerde staten gegeven om-
schrijving inhouden. Die omschrijving zelf verbindt derhalve de Kroon niet. 
Zij dient slechts de rechszekerheid: zolang door de Kroon niet anders is 
beslist zullen gemeentebesturen en burgers van de juistheid van die 
omschrijving mogen uitgaan. Overigens hebben wij - zoals wij al eerder 
hebben betoogd - geen redenen om aan te nemen dat de colleges van 
gedeputeerde staten niet in staat zouden zijn om die plangedeelten die 
ingevolge de wet onherroepelijk zijn, bij hun besluit omtrent goedkeuring 
nauwkeurig op de plankaart en in de planvoorschriften aan te geven. Uit 
het bovenstaande moge duidelijk zijn dat wij niet het standpunt van de 
leden van de C.D.A.-f ractie delen, dat de omschrijving van de onherroepelijke 
plangedeelten door gedeputeerde staten een voor Arob-beroep vatbare 
beschikking zou zijn. Hun op die overtuiging gebaseerds vrees dat het met 
dit artikel nagestreefde effect illusoir zal blijken te zijn, lijkt ons derhalve 
overbodig. 

ad artikel 29, derde lid 
De leden van de C.D.A.-fractie hebben gevraagd naar de zin van de 

beperking, die besloten zou liggen in de woorden «gedurende die termijn» 
in artikel 29, derde lid. 

Ingevolge artikel 29, derde lid, wordt de werking van het voor beroep 
vatbare gedeelte van het besluit omtrent goedkeuring van het bestemmings-
plan opgeschort indien tegen dat besluit beroep wordt ingesteld en zolang 
op dat beroep nog niet is beslist. 

Ten opzichte van de situatie onder de vigeur van de huidige Wet op de 
Ruimtelijke Ordening wordt hierin geen verandering gebracht. Nieuw is 
wel de voorgestelde, laatste, zinsnede van dit derde lid, die ertoe strekt de 
opschorting door de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van 
bestuur met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State te 
kunnen doen opheffen, wanneer hem hangende de beroepsprocedure een 
desbetreffend verzoek bereikt. 

Uit hetgeen ter zake bij de mondelinge behandeling van het desbetreffende 
amendement (Handelingen II, 1983/84, blz. 4638) is opgemerkt blijkt dat 
met de woorden «gedurende die termijn» dan ook niet anders is bedoeld 
dan: gedurende het tijdvak waarin op een ingesteld beroep nog niet is 
beslist. 

ad artikel 37 
De leden van de fractie van het C.D.A. grepen terug op een passage in de 

memorie van antwoord, waarin ten aanzien van de toepassing van artikel 
37, eerste en tweede lid, wordt gesteld dat ook indien gedeputeerde staten 
eerder hebben laten blijken niet mee te werken, zij desalniettemin toch 
eerst in de gelegenheid dienen te worden gesteld zelf een aanwijzing te 
geven. Genoemde leden vroegen zich af waarom dit uitgangspunt niet in 
de wet is bepaald. 

Artikel 37, tweede lid, regelt onder meer verplicht overleg met gedepu-
teerde staten en de gemeenteraad, alvorens de minister gebruik kan maken 
van zijn bevoegdheid aanwijzingen te geven omtrent de inhoud van een 
bestemmingsplan. In feite dient dit overleg ertoe na te gaan of de aanwezige 
problemen op een voor alle partijen bevredigende manier kunnen worden 
opgelost, zodat het gebruik maken van de aanwijzingsbevoegdheid 
helemaal niet aan de orde hoeft te komen. 
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Het bovenstaande geeft reeds aan dat de overlegpartners, waaronder 
gedeputeerde staten, tijdens het overleg doorgaans zullen streven naar 
- een op dat moment nog mogelijke - overeenstemming over het in het 
geding zijnde beleid. 

Op het moment dat het overleg is afgerond en de minister moet conclu-
deren dat overeenstemming niet is bereikt, kan evenwel ook de eventuele 
bereidheid van gedeputeerde staten tot het geven van een aanwijzing 
hierdoor beïnvloed worden. Gelet op het uitgangspunt, dat wanneer 
gedeputeerde staten tot aanwijzen zullen overgaan, de minister terugtreedt, 
is het - mede uit bestuurlijk oogpunt - dan ook vanzelfsprekend dat 
gedeputeerde staten daartoe eerst nog in de gelegenheid worden gesteld. 
Duidelijkheid hieromtrent zullen zij dan wel zo snel mogelijk moeten 
verstrekken. 

Het ligt daarbij in de rede dat deze «gelegenheid» zal worden geboden 
vóórdat de minister de Tweede Kamer van zijn voornemen tot het geven 
van bedoelde aanwijzing in kennis heeft gesteld. Op deze wijze kan de 
minister dan ook bij het doen vergezellen van dit voornemen van de door 
gedeputeerde staten en de gemeenteraad gemaakte opmerkingen, zoals 
artikel 37, tweede lid, voorschrijft, melding maken van het feit dat gedepu-
teerde staten - in het betrokken geval - uitdrukkelijk te kennen hebben 
gegeven niet over te gaan tot het gebruik maken van hun aanwijzingsbe-
voegdheid. 

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat handhaving van ons 
door de leden van de C.D.A.-fractie bedoelde uitgangspunt voldoende 
verzekerd is. 

De leden van de C.D.A.-fractie wezen op de volgende zinsnede in de 
memorie van antwoord: 

«In het algemeen zal de ministeriële aanwijzingsbevoegdheid ten aanzien 
van het bestemmingsplan in de praktijk alleen worden toegepast als 
gedeputeerde staten geen medewerking willen of kunnen geven.» De 
genoemde leden meenden dat, als gedeputeerde staten niet kunnen, dan 
het streekplan daartoe geen mogelijkheid biedt. 

Dit is niet geheel juist. Volgens de bepalingen van artikel 37, vijfde lid, 
moeten aanwijzingen van gedeputeerde staten hun grondslag vinden in of 
redelijkerwijs voortvloeien uit een streekplan of uit het provinciaal ruimtelijk 
beleid, voor zover dit is neergelegd in een besluit van provinciale staten. 
Met andere woorden: gedeputeerde staten kunnen geen medewerking 
verlenen wanneer 

a. het streekplan daartoe geen mogelijkheid biedt, én 
b. er geen besluit van provinciale staten is als bedoeld in artikel 37, 

vijfde lid. 

Hieruit blijkt reeds dat het streekplan niet noodzakelijk in alle gevallen 
(partieel) dient te worden herzien - zoals de leden van de C.D.A.-fractie 
veronderstelden - wanneer er een aanwijzing wordt gegeven omtrent de 
inhoud van een bestemmingsplan die niet zijn basis vindt in het streekplan. 
Daarbij maakt het niet uit, of het een aanwijzing van gedeputeerde staten 
of een aanwijzing van de minister betreft. Of dit niettemin toch wenselijk 
zou kunnen zijn, is een andere vraag, die naar onze mening van geval tot 
geval zal moeten worden beantwoord. Bij een bevestigend antwoord ligt 
het in de rede, dat de provincie een herziening ter hand neemt. Wanneer 
dit niet gebeurt, biedt de regeling van artikel 6, tweede lid, de mogelijkheid 
te bewerkstelligen dat gemeentelijke en provinciale plannen ten opzichte 
van elkaar consistent blijven: zonodig kan gelijktijdig met een aanwijzing 
met betrekking tot de inhoud van een bestemmingsplan een aanwijzing 
met betrekking tot de inhoud van een streekplan worden gegeven. 

ad artikel 38 
De leden van de C.D.A.-fractie lazen in de memorie van antwoord dat er 

geen uitnodiging als bedoeld in artikel 38, eerste lid, zal uitgaan als de 
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gemeente bereid is na een gegeven aanwijzing een anticipatieprocedure in 
te zetten. De bedoelde leden vroegen zich af of het dan niet beter zou zijn 
een verplichting op te leggen tot het in gang zetten van een procedure tot 
anticiperen, omdat dan de normale waarborgen rond anticipatie gelden. 

Ondanks het feit, dat dit op het eerste gezicht geen onlogische suggestie 
lijkt, zijn wij van mening dat de in artikel 38 van het wetsvoorstel gekozen 
oplossing de meest juiste is. Het belangrijkste argument hiervoor is, dat de 
zogenoemde uitnodigingsbevoegdheid direct ziet op de beoogde vergun-
ningverlening. Het opleggen van een verplichting tot het inzetten van een 
anticipatieprocedure aan het gemeentebestuur regelt niets omtrent de 
daadwerkelijke verlening van de vergunning(en). Dit bezwaar speelt des te 
meer, omdat het in dergelijke gevallen uiteraard zou gaan om een gemeen-
tebestuur dat, ook na een gegeven aanwijzing, kennelijk niet bereid is te 
anticiperen. 

Overigens zijn wij van oordeel dat ook gebruikmaking van de bevoegdheid 
van artikel 38 met - terecht - ruime waarborgen is omkleed. De Minister 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gaat hiertoe 
niet over dan op verzoek van een of meer van onze ministers. Hij hoort 
tevoren gedeputeerde staten en de Rijksplanologische Commissie (artikel 
38, tweede lid). 

Aan de uitnodiging behoeft geen gevolg te worden gegeven, indien 
tegen de voorafgaande aanwijzing fceroep is ingesteld en zolang hierop 
nog niet is beslist (artikel 38, vijfde lid). Bovendien worden uitnodigingen 
als bedoeld in artikel 38, eerste lid, in het wetsvoorstel aangemerkt als 
beschikkingen in de zin van de Wet Arob (artikel 39, eerste lid). Tegen een 
dergelijke uitnodiging kan een ieder die daardoor rechtstreeks in zijn 
belang getroffen is derhalve beroep instellen bij de Afdeling rechtspraak 
van de Raad van State. 

ad artikel 41 
Onder artikel 41 wordt in de memorie van antwoord het volgende 

gesteld naar aanleiding van een vraag van de leden van de C.D.A.-fractie: 
«In het stelsel van wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening 

en aanverwante terreinen nemen de provincie en de gemeente doorgaans 
een centrale plaats in, hetgeen ook tot uitdrukking komt in de bevoegdheden 
die aan deze overheden zijn toegekend. Het is met name deze wijze van 
bevoegdhedenverdeling, die een belangrijke waarborg biedt voor het reeds 
in een vroeg stadium van voorbereiding en besluitvorming betrekken van 
lagere overheden bij projecten van het Rijk. Dit is behalve goed gebruik 
voor de rijksoverheid ook min of meer pure noodzaak, omdat zij voor een 
snelle en adequate uitvoering van zodanig project in hoge mate afhankelijk 
is van de beslissingen van gemeente en provincie.». 

In het verslag merkten de leden van de C.D.A.-fractie hieromtrent op, dat 
juist omdat ook zij bovenstaande zaken pure noodzaak vinden en juist 
doordat de bevoegdheden verdeeld zijn zij meenden dat een wettelijke 
coördinatie van bevoegdheden nodig is. 

Dit ontwerp zal zeker aan de orde komen bij de nadere oordeelsvorming 
over de operationele gebiedsaanwijzing. In het algemeen gedeelte is reeds 
gesteld dat de Staten-Generaal het standpunt van de eerste ondergetekende 
hieromtrent rond september 1985 tegemoet kunnen zien. 

ad artikel 49 
De ondergetekenden hebben er met vreugde kennis van genomen dat de 

leden van de C.D.A.-fractie voorshands vrede hadden met de opmerking 
dat de in het kabinetsstandpunt inzake de aanbevelingen van de commissie 
artikel 49 WRO (kamerstukken II, 1983-1984,18 530, nrs. 1-2) aangekondigde 
onderzoeken (schade en baat) gelijktijdig plaatsvinden. Zij achten het 
echter hun plicht te waarschuwen voor te optimistische verwachtingen 
omtrent het tijdsbestek waarbinnen de resultaten van de onderzoeken 
voorhanden kunnen zijn. 
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ad artikel 65 
De leden van de fractie van het C.D.A. merkten op dat zij de handhaving 

van de toezegging, dat in belangrijke gevallen aan de Tweede Kamer 
mededeling zal worden gedaan van het feit dat aan de Rijksplanologische 
Commissie advies is gevraagd omtrent toepassing van artikel 65, toejuichen. 
Zij vroegen zich wel af of de eerste ondergetekende daarmee alleen zichzelf 
bindt en niet zijn opvolgers. 

Over het algemeen kan men stellen dat in ons staatsbestel bewindslieden 
niet zonder meer gehouden zijn uitspraken, voornemens, toezeggingen en 
dergelijke van hun voorgangers te volgen. Er is hier dan ook geen sprake 
van een juridische binding. Wel is er vaak sprake van een politieke binding. 
Zo hebben de opeenvolgende ministers, belast met de zorg voor de 
ruimtelijke ordening, zich gebonden geacht aan de in 1974 door de toen-
malige minister Gruyters gedane, hier in het geding zijnde, toezegging. 

Een politieke binding zal in beginsel des te sterker zijn wanneer het gaat 
om toezeggingen, die door voormalige bewindslieden aan de Staten-Gene-
raal zijn gedaan, bij de behandeling van een wetsvoorstel, over de toepassing 
van een daarin opgenomen bevoegdheid 

Voor wat de hierboven bedoelde toezegging betreft, gaat de eerste 
ondergetekende er dan ook van uit dat ook zijn opvolgers zich gebonden 
zullen achten deze toezegging gestand te doen. 

ad artikel V 
De leden van de C.D.A.-fractie constateerden ten slotte enige spanning 

tussen de bepaling van artikel 51, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening en het feit dat bij de voorbereiding van het onderhavige wets-
voorstel de Rijksplanologische Commissie niet is gehoord. 

In artikel 51, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt 
bepaald dat ten behoeve van overleg over zaken betreffende de ruimtelijke 
ordening er een Rijksplanologische Commissie is, terwijl de commissie 
voorts tot taak heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer en desgevraagd andere ministers van advies te dienen 
over zaken betreffende de ruimtelijke ordening. Deze bepaling schept naar 
onze mening niet een verplichting tot advisering door de Rijksplanologische 
Commissie over, bij voorbeeld, wetsvoorstellen, maar geeft slechts in 
algemene bewoordingen de taak van de Rijksplanologische Commissie 
weer. Daar waar de wetgever wel zo'n verplichte advisering voor ogen 
heeft gestaan - zoals bij voorbeeld in artikel 65, tweede lid - wordt uitdruk-
kelijk het horen van de Rijksplanologische Commissie voorgeschreven. Het 
niet horen van de Rijksplanologische Commissie met betrekking tot het 
onderwerpelijke wetsvoorstel staat derhalve naar ons oordeel niet direct op 
gespannen voet met artikel 51, eerste lid. 

Zoals echter reeds in de memorie van antwoord is gesteld, geldt als 
belangrijkste verklaring voor het feit dat het wetsvoorstel niet in de Rijks-
planologische Commissie is behandeld de omstandigheid dat het tot voor 
kort niet gebruikelijk is geweest wetgeving ter behandeling aan de Rijkspla-
nologische Commissie voor te leggen. Inmiddels heeft de Rijksplanologische 
Commissie overigens in december 1984 wel advies uitgebracht over het 
ontwerp-Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. 

Ter afronding van deze nota spreken wij de wens uit, dat hiermee de 
openbare beraadslaging door uw Kamer voldoende is voorbereid. 

De Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
P. Winsemius 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
Rietkerk 
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