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22601 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht
en enkele andere wetten in verband met de
regeling van een procedure voor de
voorbereiding en totstandkoming van besluiten
en aanpassing van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne en enkele andere wetten aan de
eerste tranche van de Algemene wet
bestuursrecht

B
ADVIES RAAD VAIM STATE

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 31 maart 1992

Bij Kabinetsmissive van 10
december 1991, no. 91.011170,
heeft Uwe Majesteit, op voordracht
van de Minister van Justitie, mede
namens de Minister van Binnen–
landse Zaken, bij de Raad van State
ter overweging aanhangig gemaakt
een voorstel van wet met memorie
van toelichting, tot wijziging van de
Algemene wet bestuursrecht en
enkele andere wetten in verband met
de regeling van een procedure voor
de voorbereiding en totstandkoming
van besluiten en aanpassing van de
Wet algemene bepalingen milieuhy–
giëne en enkele andere wetten aan
de eerste tranche van de Algemene
wet bestuursrecht.

1. Met dit voorstel van wet wordt
beoogd in de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) in te voegen
een afdeling 3.4A, getiteld: Uitge–
breide openbare voorbereidingspro–
cedure. Dit voorstel was al aange–
kondigd in de memorie van antwoord
aan de Tweede Kamer der Staten–
Generaal bij het wetsvoorstel eerste
tranche Awb en de daaropvolgende
nota naar aanleiding van het
eindverslag aan de Tweede Kamer.
Inmiddels is ook al over dit

NADER RAPPORT

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 7 mei 1992

Blijkens de medeling van de
Directeur van Uw kabinet van 10
december 1991, nr. 91.011170,
machtigde Uwe Majesteit de Raad
van State zijn advies inzake het
bovenvermelde voorstel van wet
rechtstreeks aan de eerste onderge–
tekende en in afschrift aan de
tweede ondergetekende te doen
toekomen. Dit advies, gedateerd 31
maart 1992, nr. W03.91.0664,
bieden wij U hierbij aan.

1. De Raad wijst er terecht op dat
het voornemen tot invoeging van een
afdeling 3.4A in de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) aan de orde is
geweest tijdens de schriftelijke en
mondelinge behandeling van het
wetsvoorstel eerste tranche Awb
door de Tweede Kamer. Op de door
de Raad bedoelde toezeggingen
gaan wij hieronder in naar aanleiding
van de opmerkingen die de Raad
daarover in het bijzonder heeft
gemaakt.
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onderwerp een parlementaire
discussie gevoerd. Tijdens de verga–
dering van de Vaste Commissie voor
Justitie en voor Binnenlandse Zaken
van 16 december 1991, waarin met
de bewindslieden van Binnenlandse
Zaken en van Justitie is beraad–
slaagd over deze eerste tranche, is
ook over de komende Afdeling 3.4A
gesproken. Nu van de zijde van de
bewindslieden daarbij bepaalde
toezeggingen (Handelingen UCV
1991-1992, nr. 25, bladzijden 1-33)
zijn gedaan, komt het de Raad van
State wenselijk voor deze in het
onderhavige advies te betrekken.

2. Hoewel de invoeging van een
uitgebreide openbare voorberei–
dingsprocedure begrijpelijk en
verantwoord is om een goede
afstemming te bereiken tussen de
regels van de Awb enerzijds en de
milieuwetgeving anderzijds, kan niet
ontkend worden dat een procesgang
wordt voorgesteld die de besluitvor–
mingsprocedure niet onaanzienlijk
verlengt. Met verwijzing naar een
adviesaanvraag van de regering aan
de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid van juni 1991 over
verkorting van besluitvormingsproce–
dures heeft de Raad voor dit
vraagstuk aandacht gevraagd in zijn
advies van 28 oktober 1991 inzake
het wetsvoorstel voltooiing eerste
fase herziening rechterlijke organi–
satie (Kamerstukken II 1991/92,
22 495 A, punt 4). Verlenging met
alle nadelige gevolgen van dien valt
bij de voorgestelde voorbereidings–
procedure vooral te vrezen omdat er
nog een bezwaarschriftprocedure op
kan volgen. Tijdens de genoemde
Uitgebreide Commissievergadering
is door de Minister van Justitie
toegezegd de bezwaarschriftpro–
cedure achterwege te laten als
Afdeling 3.4A van toepassing is. Die
wijziging zal alsnog moeten worden
aangebracht.

2. Het verheugt ons dat de Raad
de invoeging van afdeling 3.4A
begrijpelijk en verantwoord acht.
Wat betreft de vrees dat dit gepaard
zou gaan met een verlenging van
besluitvormingsprocedures merken
wij het volgende op. Voorop moet
worden gesteld dat de voorberei–
dingsprocedure van afdeling 3.4A op
zichzelf niet leidt tot langere besluit
vormingsprocedures dan thans het
geval is. Met betrekking tot het
terrein waarvoor de procedure in
ieder geval zal gaan gelden, de
milieuwetgeving, blijven immers
dezelfde termijnen gelden. Daarnaast
zal de nieuwe procedure in de
toekomst ook op andere terreinen
van toepassing kunnen worden
verklaard in gevallen waarin de
voorbereidingsprocedure van
afdeling 3.4 te licht wordt geacht.
Het zal dan steeds gaan om
besluiten waarbij de belangen van
derden in sterke mate zijn betrokken,
voor de voorbereiding waarvan ook
een met meer waarborgen omklede
procedure nodig zou zijn geweest als
de uniforme procedureregeling van
afdeling 3.4A zou ontbreken.

Wij kunnen wij ons met de Raad
voorstellen dat de combinatie met
een bezwaarschriftprocedure zou
leiden tot een besluitvormingspro–
cedure die in haar geheel langer
uitvalt dan nodig en wenselijk is. Om
die reden heeft de eerste ondergete–
kende inderdaad toegezegd dat zou
worden voorgesteld om een
bezwaarschriftprocedure niet
verplicht te stellen als een besluit is
voorbereid met toepassing van
afdeling 3.4A. Om dat te bereiken is
een wijziging van artikel 6.3.1a,
eerste lid, van de Awb, noodzakelijk,
waarin artikel I, onderdeel H, van het
wetsvoorstel thans voorziet.
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3. In de inleiding van de memorie
van toelichting onder 1.1 wordt erop
gewezen dat een zwaardere voorbe–
reidingsprocedure ook wenselijk kan
zijn buiten het terrein van het milieu–
recht. Bepaalde voorbeelden worden
niet genoemd. Dat is wel gebeurd in
de Uitgebreide Commissieverga–
dering van 16 december 1991. De
Minister van Justitie vermeldde als
mogelijkheid de Ontgrondingenwet
en de Tracéwet. Nu inmiddels het
wetsvoorstel voor een Tracéwet bij
de Tweede Kamer is ingediend
(Kamerstukken II 1991/92, 22 500,
nrs. 1-2) en in dit voorstel geen blijk
is gegeven van enige aanpassing aan
het onderhavige voorstel van wet,
ware in de memorie van toelichting
aan te geven of ten aanzien van de
Tracèwet nog enige initiatieven op
dit punt te verwachten zijn en welke
andere voornemens bestaan.

4. Enige uitbreiding van het onder
3 vermelde betoog in de memorie
van toelichting is ook daarom
wenselijk, omdat aan de vantoepas–
singverklaring van Afdeling 3.4A ook
bezwaren verbonden kunnen zijn. De
toelichting moge dan wel opmerken
dat het van belang is dat de
wetgever, en ook de lagere
wetgever, over de mogelijkheid
beschikt op eenvoudige wijze de
toepassing van deze uniforme proce–

Het advies van de Raad heeft ons
aanleiding gegeven om in de
memorie van toelichting in te gaan
op de wenselijkheid om voor een
ander, met het voor te bereiden
besluit nauw samenhangend besluit
dezelfde voorbereidingsprocedure te
volgen. Door dezelfde procedure–
regeling te kiezen, zal de tijdsbe–
waking bevorderd kunnen worden.
Het is daarbij van belang te
bedenken dat de procedure van
afdeling 3.4A op zichzelf de meest
uitvoerige is, maar de daarop
volgende fase van een eventuele
bezwaarschriftprocedure niet kent.

3. Anders dan de Raad meent, is
er bij het wetsvoorstel voor een
Tracéwet wel van uitgegaan dat
afdeling 3.4A van de Awb van
toepassing wordt verklaard. In de
mernorie van toelichting bij dat
wetsvoorstel (Kamerstukken II
1991/92, 22 500, nr. 3, blz. 10) is
aangekondigd dat de inspraakpro–
cedure met betrekking tot de
trajectnota (artikelen 9 en 10 van de
Tracéwet) te zijner tijd in overeen–
stemming wordt gebracht met de in
voorbereiding zijnde regeling in de
Awb. Hiermee is gedoeld op de
regeling in afdeling 3.4A van de
Awb. Na de indiening van het onder–
havige wetsvoorstel bij de Tweede
Kamer zal dan ook bij nota van
wijziging bij het wetsvoorstel
Tracéwet worden geregeld dat
afdeling 3.4A van toepassing is op
de voorbereiding van trajectnota's.

De regering heeft op dit moment
geen andere concrete voornemens
om de procedure van afdeling 3.4A
in nieuwe wetgeving op bepaalde
besluiten van toepassing te doen
zijn. Wel wordt onderzocht of in
reeds bestaande regelingen vastge–
legde inspraakprocedures kunnen
worden geënt op het model van
afdeling 3.4A. Hierbij kan in het
bijzonder worden gedacht aan de
gemeentelijke en provinciale
inspraakverordeningen.

4. Het terrein van de milieuwet–
geving waarop afdeling 3.4A van
toepassing wordt verklaard, omvat
reeds een omvangrijk en belangrijk
gedeelte van de bestuursrechtelijke
wetgeving. Voorts is van belang dat
de plaatsing van de voorbereidings–
procedure in de Awb de weg
vrijmaakt om, waar dat doelmatig
wordt geoordeeld, besluiten buiten
de milieusfeer aan een zwaardere
voorbereidingsprocedure te onder–
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dureregeling voor te schrijven,
betwijfeld kan worden of ook de
eenvoud van de bestuursrechtelijke
wetgeving - zijnde één van de
doelstellingen van de met de Awb
beoogde codificatie - ermee is
gediend. Die twijfel wordt nog
sterker als die vantoepassingver–
klaring, anders dan bij de milieuwet–
geving, waarvoor blijkens het
wetsvoorstel onverkort alle
bepalingen van Afdeling 3.4A zullen
geiden, niet over de gehele linie,
maar met bepaalde uitzonderingen
zal plaatsvinden. Die mogelijkheid
kan zich gaan voordoen. In de
toelichting ware aan dit probleem
aandacht te besteden.

5. In artikel 3.4A.4.1 van het
wetsvoorstel is sprake van een
adviseur die advies uitbrengt over
het ontwerp van het besluit. Volgens
de memorie van toelichting heeft de
term «adviseur» hier een ruimere
strekking dan «adviseur» in Afdeling
3.3 Awb. Het verschil is dat de in het
onderhavige artikel bedoelde
adviseur, anders dan die van
Afdeling 3.3, wèl onder de verant–
woordelijkheid van het bestuurs–
orgaan werkzaam kan zijn. In de
tekst zal tot uitdrukking gebracht
moeten worden dat van een verschil
sprake is.

6. In de memorie van toelichting
ontbreekt de dereguleringsparagraaf.
Die zal alsnog toegevoegd moeten
worden.

werpen, zonder dat voor elk van deze
besluiten weer afzonderlijke en
onderling uiteenlopende voorberei–
dingsprocedures worden vastge–
steld. Op deze wijze wordt een
belangrijke bijdrage geleverd aan het
bevorderen van eenheid binnen de
bestuursrechtelijke wetgeving, zoals
bekend één van de doelstellingen
van de Awb. De twijfels van de Raad
of een andere doelstelling van de
Awb, het vereenvoudigen van de
bestuursrechtelijke wetgeving, met
de van toepassingverklaring van
afdeling 3.4A is gediend, delen wij
niet. Wij gaan er van uit dat als
afdeling 3.4A van toepassing wordt
verklaard, dat ook onverkort zal
gebeuren. Naar onze mening bestaan
er geen redenen om uitzonderingen
te maken. Wel kan er behoefte
bestaan om, evenals in de Wet
milieubeheer gebeurt, aanvullende
regels vast te stellen, die toespit–
singen behelzen op het specifieke
terrein waarop de desbetreffende
besluiten betrekking hebben.
Overigens zij er nog op gewezen dat
als bij wettelijk voorschrift de
procedure van afdeling 3.4A onvoor–
waardelijk van toepassing is
verklaard, voor lagere wetgevers en
bestuursorganen geen ruimte
bestaat om daarop uitzonderingen te
maken.

Overeenkomstig het advies van de
Raad is de inleiding van de memorie
van toelichting met een betoog in
bovenvermelde zin aangevuld.

5. Het advies van de Raad heeft
ons aanleiding gegeven om in
afdeling 3.4A de term «adviseur» te
vervangen door «adviserend
bestuursorgaan» en in het voorge–
stelde artikel 3.4A. 1.2 van de
Algemene wet bestuursrecht de
mogelijkheid te openen deze
bestuursorganen aan te wijzen. De
memorie van toelichting is dienover–
eenkomstig aangepast.

6. Het advies van de Raad is
gevolgd.

In het wetsvoorstel zijn voorts nog
enkele redactionele verbeteringen
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aangebracht die niet voortvloeien uit
het advies van de Raad.

De Raad van State geeft U in Wij mogen U verzoeken het hierbij
overweging het voorstel van wet te gevoegde gewijzigde voorstel van
zenden aan de Tweede Kamer der wet en de gewijzigde memorie van
Staten-Generaal, nadat aan het toelichting aan de Tweede Kamer
vorenstaande aandacht zal zijn der Staten-Generaal te zenden.
geschonken.

De Minister van Justitie,
De Vice-President van de Raad van E. M. H. Hirsch Ballin
State,
W. Scholten De Ministervan Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 601, B


