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21 199 Instelling van een Raad voor verkeer en
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(Wet Raad voor Verkeer en Waterstaat)

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 25 september 1991

Conform mijn toezegging tijdens de plenaire behandeling in uw Kamer
van het wetsvoorstel Raad voor verkeer en waterstaat, zend ik u hierbij
de antwoorden op de vragen van de heer Wolffensperger, gesteld in
tweede termijn, inzake de organisatie van de inspraak betreffende
projectnota's.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. R. H. Maij-Weggen
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Vraag van de heer Wolffensperger (D66):
Wie vervult de rol van voorzitter bij hoorzittingen die worden gehouden

in het kader van de inspraak bij projectnota's?

Antwoord:

Zoals reeds in het verslag van een schriftelijk overleg (kamerstukken II,
1990-1991, 21 199, nr. 16, blz. 13) is vermeld, zal de inspraak bij
projectnota's worden gehouden door en plaats vinden ten overstaan van
het bevoegd gezag of een door dat gezag aangewezen instantie.

Dit uitgangspunt sluit niet alleen aan bij de lijnen die op dit punt zijn
getrokken in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. Deze lijnen
zullen naar alle waarschijnlijkheid worden doorgetrokken in de Algemene
wet bestuursrecht. Maar ook vloeit bedoeld uitgangspunt voort uit het
karakter van het fenomeen inspraak. Het is immers het bestuursorgaan
dat zich, voorafgaand aan zijn besluit, op de hoogte stelt van de ziens–
wijze van burgers en belanghebbenden die door dat besluit zullen
worden geraakt, ten einde de uitkomsten daarvan te betrekken bij de
uiteindelijk te maken belangenafweging en het beleidsvoornemen zo
nodig bij te stellen. Naar de huidige inzichten brengt het vereiste van een
behoorlijk bestuur dit ook mee.

Gelet daarop dient de inspraakprocedure daarom door of namens de
bewindspersoon te worden verzorgd. Om deze reden heb ik in bovenbe–
doeld schriftelijk overleg met de Kamer ook aangegeven, dat de rol van
het bevoegd gezag in concreto zal moeten worden vervuld door verte–
genwoordigers van de betrokken dienst van mijn departement.

Ik hecht er aan in dit verband op te merken dat een scherp onder–
scheid moet worden gemaakt tussen het houden van inspraakronden bij
projectnota's enerzijds en de in het onderhavige wetsvoorstel voorziene
structuur voor het overleg met maatschappelijke en belangenorganisaties
anderzijds. Uiteraard is het mogelijk dat vertegenwoordigers van
bedoelde organisaties in het overlegorgaan desgewenst de inspraakbij–
eenkomsten bijwonen. Deze organisaties dragen echter geen beleidsver–
antwoordelijkheid. Van het houden van de hier bedoelde inspraakronden
door de in te stellen overlegorganen kan dan ook geen sprake zijn. Om
diezelfde reden zullen voorzitters van de overlegorganen niet tevens
kunnen optreden als voorzitter van een hoorzitting. Het zou bovendien
een zeer gewrongen constructie geven indien onafhankelijke voorzitters
van overlegorganen - die conform het door mij overgenomen
amendement van de heer Schutte steeds zonder last moeten optreden -
in het kader van een inspraakprocedure plotseling namens de Minister
van Verkeer en Waterstaat zouden moeten functioneren.

Tot slot wijs ik er, naar ik hoop ten overvloede, nog op dat de hier
bedoelde inspraak bij projectnota's ten behoeve van een zorgvuldige
besluitvorming, van geheel andere aard is dan de consultatiemogelijk–
heden die in artikel 22 van het wetsvoorstel aan de Raad voor verkeer en
waterstaat zijn toegekend.
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