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(CDA), Hillen (CDA), Stemerdink (PvdA),
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Scheltema-de Nie (D66), Schoots (PvdA),
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VOORLOPIG VERSLAG
Vastgesteld 7 oktober 1992

De vaste Commissies voor Justitie1 en voor Binnenlandse Zaken2,
belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, hebben
de eer van haar voorlopige bevindingen als volgt verslag uit te brengen.

1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het wetsvoorstel. Hiermee wordt in ieder geval voor een
aantal zaken voorkomen dat er na een zeer uitgebreide voorbereidings–
procedure ook nog een verplichte bezwaarschriftprocedure, twee feite–
iijke instanties en eventueel cassatie volgen. Zoals zij reeds bij de uitge–
breide commissie vergadering Algemene wet bestuursrecht (Awb)
hadden opgemerkt achtten zij het een goede zaak dat er, door plaatsing
van de nieuwe Afdeling 3.4A in de Awb, gekomen wordt tot een gesloten
systeem. Er kunnen dan ook geen andere voorbereidingsprocedures
worden gekozen dan de uitgebreide van 3.4 of de extra uitgebreide van
3.4A.

Er is, zo meenden deze leden, geen duidelijkheid over het antwoord op
de vraag of afdeling 3.4A nu in de praktijk alleen voor milieugeschillen
geschreven is of dat er nog andere toepassingen wenselijk en denkbaar
zijn in de visie van de regering. Bij voorbeeld enkele van de uitzonde–
ringen op het beginsel van twee instanties (blz. 53 memorie van
toelichting 22 495). Gaarne zagen deze leden een reactie van de regering
hierop tegemoet. Vervolgens wilden de leden van de CDA-fractie weten
of niet in de wet moet worden vastgelegd dat het moet gaan om óf de
3.4 procedure óf de 3.4A procedure.

Plv. leden: Achttienribbe-Buijs (PvdA),
Tegelaar-Boonacker (CDA), M. M. van der
Burg (PvdA), Soutendijk-van Appeldoorn
(CDA), Van Erp (VVD), Korthals (VVD),
Krajenbrink (CDA), Jorritsma-Lebbink
(VVD), Lankhorst (Groen Links), Ybema
(D66), Apostolou (PvdA), Schutte (GVP),
Frissen (CDA), Van Nieuwenhoven (PvdA),

Van Heemst (PvdA), Versnel-Schmitz (D66),
Van Rijn-Vellekoop (PvdA), Leerling (RPF),
Castricum (PvdA), De Hoop Scheffer (CDA),
G de Jong (CDA), Hermes (CDA), Koffeman
(CDA)
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Met de voorgestelde wijziging van artikel 6.3.1a van Awb waarbij het
verplichte karakter van de bezwaarschriftprocedure vervalt in een aantal
gevallen konden deze leden onder verwijzmg naar hun inbreng bij de
uitgebreide commissie vergadering van harte instemmen.

Tot slot vroegen de CDA-fractieleden de regering de zin onderaan blz.
2 te verduidelijken waar gesproken wordt over het moeten volgen van
3.4A bij Wet algemene bepalingen milieuhygiëne/Wet milieubeheer–
zaken. Waar is dit verplichte karakter te vinden in hoofdstuk 13 van dit
wetsvoorstel?

De leden van de PvdA fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van onderhavig wetsvoorstel.

Met genoegen stelden zij vast dat de door deze leden geuite bezwaren
tegen zowel een voorbereidingsprocedure a la 3.4.A als een bezwaar–
schriftenprocedure door de regering waren erkend en ook aanleiding
hebben gegeven tot een andere wetstekst, dan kennelijk aanvankelijk in
de bedoeling lag. Deze leden kwamen daar later nog op terug. Alvorens
echter in te gaan op verschillende elementen van het wetsvoorstel
hadden zij behoefte een meer principieel punt aan de orde te stellen De
Awb in het algemeen en ook in het bijzonder dit onderdeel beogen naast
harmonisatie en (her)codificatie van bestuursrechtelijke en administra–
tiefrechtelijke regelingen ook het geven van meer mogelijkheden tot
inspraak en rechtsbescherming aan de burger. Met name ook de 3.4.A
procedure is daarvan een voorbeeld. Tegelijkertijd vindt, zo kwam het
deze leden voor, een tegengestelde ontwikkeling plaats: omwille van de
slagvaardigheid van het bestuur wordt wetgeving als de NIMBY-wet
voorbereid. Deze leden hadden behoefte aan een gedachtenwisseling op
dit punt. Zij beseften daarbij dat dit wetsvoorstel slechts een van de
aanleidingen kan zijn om die gedachtenwisseling te hebben maar
vroegen de regering toch nu al in algemene zin haar visie te geven.

Zoals gezegd, verheugde het deze leden dat de regering haar
toezegging zoals gedaan tijdens de uitgebreide commissie vergadering
van 16 december 1991 om de bezwaarschriftenprocedure niet verplicht
te stellen als de voorbereidingsprocedure zoals nu vastgelegd in 3.4.A
wordt gevolgd, gestand heeft gedaan. Wel vroegen deze leden of het
noodzakelijk is om deze bezwaarschriftenprocedure nog facultatief
mogelijk te maken. Zou het niet wenselijker zijn om, als gekozen wordt
voor de voorbereidingsprocedure van 3.4.A, de bezwaarschriftenpro–
cedure altijd achterwege te laten? Kan de regering voorbeelden geven
waarin alsnog een bezwaarschriftenprocedure wenselijk zou zijn?

De leden van de PvdA-fractie bleven aarzelingen houden over het
verplaatsen van de voorbereidingsprocedure van de Wabm naar de Awb.
Deze aarzelingen werden niet minder nu gebleken is dat delen van de
voorbereidingsprocedure wel «achter blijven» in de Wabm.

Het kwam deze leden voor dat hierdoor de kenbaarheid van de voorbe–
reidingsprocedure aanzienlijk wordt geschaad. Dit woog voor deze leden
eens te meer zwaar, omdat nog steeds niet overtuigend duidelijk is voor
welke terreinen de voorbereidingsprocedure van 3.4.A buiten het milieu–
terrein nog meer zou moeten gelden. Slechts de Tracéwet is als
voorbeeld genoemd, maar zagen deze leden het goed, dan was in dit
wetsvoorstel de procedure van 3.4.A nog niet opgenomen. Deze leden
vroegen de regering derhalve concreter aan te geven voor welke
terreinen en bestuursorganen de procedure van 3.4.A nog meer relevant
kan zijn. Aan de andere kant vroegen deze leden waarom bijvoorbeeld
procedures zoals bij bestemmingsplannen niet evenzeer volgens een van
de «modellen» in de Awb vorm krijgen. Immers, aan de ene kant wordt
een deel van een wet (i.c. de Wabm) overgeplaatst naar de Awb, terwijl
dat geen essentieel gevolg zal hebben voor de inhoud van de te volgen
procedure. Anderzijds blijven afwijkende regelingen ten opzichte van de
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Awb bestaan, terwijl deze leden niet op voorhand duidelijk was dat dat
noodzakelijk zou zijn.

Is overigens overwogen om met betrekking tot de voorbereidingspro–
cedure zowel in de Wabm als de Awb gelijkluidende teksten op te
nemen? Dit zou, zo kwam het deze leden voor, de toegankelijkheid van
met name de Wabm vergroten. Zijn overigens alle begrippen die in de
Wabm en de Awb worden gehanteerd op elkaar afgestemd, c.q. gelijk–
luidend?

Deze leden dachten hierbij onder andere aan het begrip «beden–
kingen».

Deze leden wilden verder graag opheldering over de passage op blz. 3
van de memorie van toelichting waarin wordt gesteld dat de regering er
vanuit gaat dat, indien wordt gekozen voor de voorbereidingsprocedure
van 3.4.A dit onverkort zal gebeuren. Deze leden lazen deze passage zó,
dat afwijkingen kennelijk mogelijk zijn, hoewel dat door de regering niet
wenselijk wordt geacht. Indien dit inderdaad niet wenselijk is - hetgeen
nader ware te motiveren - waarom wordt dan toch die mogelijkheid
opengelaten?

Op blz. 7 van de memorie van toelichting stelt de regering dat de
thans bestaande praktijk met betrekking tot de voorbereiding van milieu–
besluiten in hoofdzaak zal kunnen worden voortgezet. De Centrale raad
voor de milieuhygiëne vreest echter dat er problemen zullen ontstaan bij
de implementatie van deze nieuwe wetgeving (brief aan de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 13 januari
1992) Kan de regering deze vrees ontzenuwen?

De leden van de fractie van D66 hadden met interesse kennis
genomen van het voorliggende wetsvoorstel dat ertoe strekt, een (facul–
tatieve) uitgebreide - met meer waarborgen omklede - voorbereidings–
procedure op te nemen in de Algemene wet bestuursrecht en tevens
deze voorbereidingsprocedure wettelijk van toepassing te verklaren op
de voorbereiding en totstandkoming van besluiten, waarvoor thans de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne/Wet milieubeheer-procedure
wordt gevolgd Daarmee wordt bereikt, dat er een goede afstemming
plaatsvindt tussen de regeling over de voorbereiding en totstandkoming
van besluiten opgenomen in de Awb enerzijds en in de milieuwetgeving
anderzijds. Bij uitstek in de milieusfeer gaat het om besluiten waarbij de
belangen van derden in sterke mate betrokken kunnen zijn. Maar ook op
overige terreinen in de bestuursrechtelijke sfeer kan er behoefte bestaan
aan een ten behoeve van derden met meer waarborgen omklede
inspraakprocedure; opneming van de uitgebreide voorbereidingspro–
cedure in de Awb opent dan ook de mogelijkheid tot toepassing daarvan
wanneer dat (bij besluit van het bevoegde bestuursorgaan) doelmatig
wordt geacht. Dit laat onverlet dat deze procedure bij wettelijk
voorschrift van toepassing kan worden verklaard, zoals thans reeds
geschiedt ten aanzien van besluiten in de milieusfeer. Afgezien van de
toekomstige Tracé-wet, begrepen de leden van de fractie van D66 dat er
geen voornemens tot vantoepassingverklaring op overige terreinen bij de
regering bestonden en zij vroegen of deze indruk (nog steeds) juist was.
De leden van de fractie van D66 wilden van de regering graag meer
duidelijkheid omtrent de mogelijkheid, dat de uitgebreide voorbereidings–
procedure zonder wettelijke vantoepassingsverklaring niet onverkort zal
gaan worden toegepast. Weliswaar stelt de regering in de memorie van
toelichting alsmede in het nader rapport aan de Raad van State dat zij
ervan uitgaat dat dit niet gebeurt, maar deze leden vroegen zich af welke
middelen de wetgever ten dienste staan indien dit onverhoopt wél
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gebeurt. Kan alsdan tegen het desbetreffende bestuursorgaan worden
opgetreden en zo ja hoe?

De leden van de fractie van D66 merkten op, dat het wetsvoorstel
aanvankelijk in die zin geen wijziging bracht in het algemene stelsel van
rechtsbescherming in het bestuursrecht, dat naast de uitgebreide
voorbereidingsprocedure eveneens de verplichte bezwaarschriftpro–
cedure moest worden gevolgd. Mede naar aanleiding van het parle–
mentair debat over de Awb (uitgebreide commissie vergadering van 16
december 1991) en naar aanleiding van opmerkingen van de Raad van
State terzake, is thans het wetsvoorstel zodanig aangepast, dat de
bezwaarschriftprocedure niet langer verplicht wordt gesteld. Als
voornaamste argument wordt aangevoerd, dat de combinatie uitgebreide
voorbereidingsprocedure en bezwaarschriftenprocedure in haar geheel
langer uitvalt dan nodig en wenselijk is. De bezwaarschriftprocedure zou
in casu geen duidelijke meerwaarde kennen en om die reden zou een
dergelijke herhaling van zetten de besluitvormingsprocedure onnodig
verlengen. Het ontbreken van een duidelijke meerwaarde zou met name
het gevolg zijn van het feit dat bij de uitgebreide voorbereidingspro–
cedure inspraak altijd plaatsvindt ten aanzien van een ter inzage gelegd
ontwerp-besluit. Nu wezen de leden van de fractie van D66 erop, dat ook
in geval de procedure van afdelmg 3.4. is gevolgd, er reeds sprake kan
zijn van een ontwerp-besluit. In bovengenoemd debat over de Awb had
één hunner dan ook reeds aangegeven, dat de leden van de fractie van
D66 niet op voorhand overtuigd waren van de prmcipiele verschillen
tussen de standaard voorbereidingsprocedure enerzijds (afdeling 3.4) en
de uitgebreide voorbereidingsprocedure (nieuwe afdeling 3.4.A) ander–
zijds, waar het de keuze betreft tussen het al dan niet afzien van de
verplichte bezwaarschriftprocedure. In dit verband moet immers ook de
vraag worden bezien, of het afzien van de bezwaarschriftprocedure na
een weliswaar uitgebreide inspraakprocedure niet leidt tot een toename
van het aantal beroepsprocedures. Vervolgens speelt in dit verband nog
de vraag, welke consequenties de toepassing van een uitgebreide
voorbereidingsprocedure heeft voor het stelsel van rechtsbescherming:
één of twee instanties. Inmiddels is bekend dat in het wetsvoorstel
voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie/tweede tranche
Awb als (voorlopige) uitzondering op de hoofdregel van rechtspraak in
twee instanties het bestaan van een uitgebreide voorbereidingsprocedure
wordt genoemd. Nu vroegen de leden van de fractie van D66, hoe beide
keuzes (wel of geen bezwaarschriftprocedure; wel of geen rechtspraak in
twee instanties) zich tot elkaar verhouden. Zij wezen namelijk op de
samenhang tussen beide, waar het de duur van de procedures enerzijds
en de mate van rechtsbescherming anderzijds betreft. Kortom, de leden
van de fractie van D66 zagen graag dat de regering nog eens inging op
de principiële verschillen die volgens haar zouden bestaan tussen de
procedure van afdeling 3.4 en 3.4.A, en daarnaast tevens in te gaan op
de samenhang tussen het afzien van de verplichte bezwaarschriftpro–
cedure en het loslaten van het beginsel van rechtspraak in twee
instanties.

2. Artikelsgewijs

Artikel 3.4.A.3.3

Kan worden gemotiveerd waarom artikel 4 van de Wet Openbaarheid
Bestuur in de Wet milieubeheer buiten toepassing is verklaard en
waarom dit in de Awb niet is gebeurd, zo vroegen de leden behorende
tot de PvdA-fractie.
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Artikel 3.4.A.3.4

Kan nader worden toegelicht wat onder de vergoeding van kosten van
het verstrekken van afschriften mag worden begrepen? Zijn dit alleen de
kopieerkosten in strikte zin, zo vroegen de leden van de PvdA-fractie.

Artikel 3.4.A.4.4

De voorbereidingsprocedure van 3.4.A staat in beginsel open voor een
ieder, zo stelden de leden van de PvdA-fractie vast. Echter: de kring van
inspraakgerechtigden mag ook worden beperkt. Gingen de leden van de
PvdA-fractie er terecht van uit dat deze beperking nooit verder mag gaan
dan belanghebbenden?

Indien zij dat juist zagen zou het dan niet beter zijn dat met zoveel
woorden in de wet vast te leggen?

De voorzitter van de vaste Commissie voor Justitie,
Swildens-Rozendaal

De voorzitter van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken,
V. A. M. van der Burg

De griffier van de vaste Commissie voor Justitie,
Coenen
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