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1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie stelden enkele nadere vragen over de
verhouding tussen de keuze voor toepassing van de uitgebreide
openbare voorbereidingsprocedure en de keuze voor rechtspraak in één
feitelijke instantie. Voor een nadere uiteenzetting over de redenen die ten
grondslag liggen aan onze keuze om in bepaalde gevallen de rechtspraak
tot één feitelijke instantie te beperken, mogen wij deze leden verwijzen
naar onderdeel 3.1 van de nota naar aanleiding van het eindverslag bij
wetsvoorstel 22 495.

Met de leden van de CDA-fractie zijn wij van mening dat zowel de
rijksoverheid als de lagere overheden zich bij het vaststellen van
inspraakregels zullen moeten baseren op de daartoe in de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) opgenomen voorbereidingsprocedures. Uit de
aanpassingswetgeving blijkt reeds de harmoniserende werking van de
twee «modelprocedures» die de Awb zal bieden. De grote variëteit in
inspraakprocedures stelt echter zekere grenzen aan de uniformerende
werking van deze onderdelen van de Awb. De afdelingen 3.4 en 3.4A zijn
de enige onderdelen van de Awb waarin is volstaan met het geven van
een facultatieve standaardregeling. Juist daardoor wordt het mogelijk
gemaakt dat de procedures worden toegepast in de gevallen die zich
daarvoor lenen en - omgekeerd - dat toepassing achterwege blijft in
gevallen waarin redelijkerwijs geen behoefte bestaat aan deze vorm van
voorbereiding. Met het oog op het tegengaan van onnodige verlenging
van besluitvormingsprocedures achten wij deze opzet in het huidige
stadium het meest gewenst. Als nu dwingend in de Awb en de Gemeen–
tewet zou worden voorgeschreven welke voorbereidingsprocedures
kunnen c.q. moeten worden gevolgd, zouden deze voordelen van het
facultatieve karakter teniet worden gedaan. Het facultatieve karakter
neemt overigens niet weg dat er een duidelijke prikkel bestaat om, indien
de wetgever een enigszins met afdeling 3.4A vergelijkbare voorberei–
dingsprocedure zou willen voorschrijven, dan ook voor die afdeling te
kiezen. Immers, alleen in dat geval vervalt de verplichte bezwaarschrift–
procedure.

Wij stellen ons voor om in de volgende tranche van de Awb regels op
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te nemen die een betere afstemming tussen verschillende besluitvor–
mingsprocedures mogelijk maken, nu daarvoor de basis is gelegd in de
eerste tranche van de Awb, zoals aangevuld in dit wetsvoorstel. Wij
zeggen graag toe in dat kader ook te bezien in hoeverre een meer
verplichte toepassing van de in de Awb opgenomen openbare voorberei–
dingsprocedure, zoals voorgesteld door de leden van de CDA-fractie,
daaraan een bijdrage kan leveren.

Graag voldoen wij aan het verzoek van de leden van de CDA-fractie
om een kosten-batenanalyse te geven die de meerwaarde van het
wetsvoorstel ten opzichte van de huidige procedure aangeeft. Voor zover
in dit wetsvoorstel de toepassing van afdeling 3.4A dwingend wordt
voorgeschreven, brengt het wetsvoorstel noch kosten noch baten met
zich mee. In dit wetsvoorstel wordt de procedure van afdeling 3.4A
immers slechts van toepassing verklaard op die delen van de milieuwet–
geving die ook thans reeds een vrijwel identieke procedure kennen, de
zgn. «Wm-procedure» (hoofdstuk 13 Wet milieubeheer). De meerwaarde
vloeit dan ook voort uit de door dit wetsvoorstel gecreëerde mogelijkheid
om afdeling 3.4A ook op andere terreinen van toepassing te verklaren,
algemeen door de (lagere) wetgever of in concrete gevallen door
bestuursorganen zelf. Wij lichten dit als volgt toe.

Het is vanzelfsprekend niet te voorspellen of de toepassing van
afdeling 3.4A op nieuwe terreinen zwaardere of juist minder zware eisen
zal stellen aan de voorbereiding van besluiten ten opzichte van inspraak–
procedures die thans op die terreinen bestaan. Maar wel betekent de
opname van de facultatieve regeling van afdeling 3.4A in de Awb dat de
voorbereiding van met elkaar samenhangende besluiten in een aantal
gevallen gecombineerd kan worden. Dit is het geval, indien voor één
besluit de procedure van afdeling 3.4A is voorgeschreven (bijv. milieube–
sluiten) en een wetgever of een bestuursorgaan voor daarmee samen–
hangende besluiten dezelfde procedure kiest. In die gevallen zullen de
kosten van besluitvorming dalen.

Ook om een aantal andere redenen mag worden verwacht dat de baten
de kosten uiteindelijk overtreffen. Wij wijzen in de eerste plaats op de
uniformerende werking van afdeling 3.4A: naarmate dezelfde procedure
vaker op verschillende besluiten wordt toegepast, wordt de uitvoering
ervan eenvoudiger en wordt de kans op het maken van fouten geringer.
De toepassing van afdeling 3.4A zal ook veiligstellen dat de voorbe–
reiding van een besluit op zorgvuldige wijze geschiedt. Ten slotte zal
ingevolge artikel 7:1 (6.3.1a oud), eerste lid, onderdeel d, Awb de
verplichte bezwaarschriftprocedure niet van toepassing zijn, indien het
besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4A.

Al deze aspecten hebben gemeen dat het gebruik van rechtsbescher–
mingsprocedures - bezwaar en beroep - wordt verminderd indien het
besluit met toepassing van afdeling 3.4A wordt voorbereid. Dit is temeer
van belang, omdat in de trits voorbereidingsfase-bezwaarfase–
beroepsfase, de kosten per fase in tijd en geld toenemen. Als in de
eerste fase, de voorbereidingsfase, reeds wordt geïnvesteerd in een
zorgvuldige besluitvorming, kan in de daarop volgende fasen dus een
veelvoud van de met deze investering gemoeide kosten worden
vermeden.

Het verheugt ons dat de leden van de D66-fractie inmiddels méér
overtuigd waren van de keuze om na een uitgebreide openbare voorbe–
reidingsprocedure af te zien van de bezwaarschriftprocedure. Wat betreft
hun vragen over het afzien van een tweede feitelijke instantie mogen wij
deze leden verwijzen naar onze uiteenzetting over dat onderwerp in
onderdeel 3.1 van de nota naar aanleiding van het eindverslag bij
wetsvoorstel 22 495.

Deze leden vroegen verder naar een beschrijving van de toekomstige
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(rechtsbeschermings)procedure bij de Tracéwet en de Ontgrondin–
genwet. Wat de procedure ingevolge de Tracéwet betreft, verwijzen wij
kortheidshalve naar de notitie «Doel en inhoud Tracéwet», die als bijlage
is gevoegd bij het verslag van een schriftelijk overleg inzake het
wetsvoorstel Tracéwet (kamerstukken II 1992/93, 22 500, nr. 14, blz.
12-15). In beide wetten zal beroep openstaan in één feitelijke instantie,
nl. bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wat de
Ontgrondingenwet betreft is dat in lijn met de keuze die voor die wet
reeds was gemaakt in wetsvoorstel 22 495.

In verband met het eigen karakter van besluiten tot wijziging of
intrekking en ambtshalve te nemen andere besluiten, bevat artikel
3.4A.6.1, eerste lid, niet de verplichting om ontwerpen van dergelijke
besluiten ter inzage te leggen. Kennisgeving in dag–, nieuws– of
huis-aan-huis-bladen c.q. in de Staatscourant is hier in het algemeen
voldoende, aangezien een aanvraag en de daarbij behorende stukken
ontbreken. Zulks in navolging van het op dit punt vergelijkbare artikel
13.26 Wet milieubeheer. Desalniettemin spreekt ons de gedachte van de
D66-fractie aan om de mogelijkheid te creëren dat tevens terinzage–
legging verplicht wordt gesteld. Met name ten behoeve van eventuele
rapporten of adviezen die in verband met het ontwerp zijn uitgebracht
kan een dergelijke bepaling een nuttige functie vervullen. In de tweede
nota van wijziging is artikel 3.4A.6.1, eerste lid, dan ook aangevuld met
een bepaling die het mogelijk maakt om dit voor te schrijven in het
wettelijk voorschrift of besluit waarbij de procedure van paragraaf
3.4A.6. van toepassing wordt verklaard.

Gaarne reageren wij ook in dit stadium nog op de opmerkingen die de
leden van de SGP-fractie blijkbaar reeds met het oog op het voorlopig
verslag hadden gemaakt. Het verheugt ons dat ook deze leden konden
instemmen met ons voorstel om naast afdeling 3.4 in de Awb nog een
uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure op te nemen, waardoor
mede een goede afstemming tussen de Awb en de Wet milieubeheer
wordt bereikt. Met genoegen lazen wij ook dat de leden van de
SGP-fractie konden instemmen met het achterwege laten van de
verplichte bezwaarschriftprocedure als toepassing is gegeven aan
afdeling 3.4A.

De leden van de SGP-fractie zagen een discrepantie tussen het
beginsel dat bedenkingen kunnen worden ingebracht door een ieder,
terwijl bezwaar en beroep in beginsel slechts voor belanghebbenden
openstaan. Voor zover deze constatering direct betrekking heeft op het
onderhavige wetsvoorstel, waarin afdeling 3.4A van toepassing is
verklaard op besluiten ingevolge de milieuwetgeving, is deze zienswijze
niet juist. In hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer, zoals dat komt te
luiden ingevolge wetsvoorstel 22 495, is namelijk vastgelegd dat beroep
kan worden ingesteld door iedereen die ook bedenkingen heeft
ingebracht. Als er in het definitieve besluit wijzigingen zijn aangebracht
ten opzichte van het ontwerp, staat ook beroep open voor degenen die
bedenkingen hebben tegen die wijzigingen. Een en ander betekent dat de
kring van inspraakgerechtigden in beginsel samenvalt met de kring van
beroepsgerechtigden. Op dit punt worden er dus geen wezenlijke veran–
deringen aangebracht ten opzichte van de huidige regeling in de Wet
milieubeheer.

Een verschil tussen de kring van inspraak– en de kring van beroepsge–
rechtigden zou wel kunnen optreden bij de toepassing van afdeling 3.4A
op andere besluiten dan die in de milieusfeer. Van geval tot geval zal dan
moeten worden bezien of dit verantwoord is. In dit verband is van belang
dat artikel 3.4A.4.4 (zoals gewijzigd in de eerste nota van wijziging) het
mogelijk maakt om de kring van inspraakgerechtigden te beperken tot
belanghebbenden.
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Indien de procedure van afdeling 3.4A slechts gedeeltelijk van
toepassing wordt verklaard, zo antwoorden wij op de daartoe strekkende
vraag van de leden van de SGP-fractie, dan «herleeft» de verplichting tot
het volgen van de bezwaarschriftprocedure. Aan de voorwaarde van
artikel 7:1 (6.3.1a oud), eerste lid, onderdeel d, Awb is dan immers niet
voldaan.

2. Artikelsgewijs

Artikel 3.4A.4.1

Als een adviserend bestuursorgaan niet binnen de gestelde termijn van
vier weken reageert, zo antwoorden wij op de daartoe strekkende vraag
van de leden van de CDA-fractie, dan kan de procedure gewoon worden
voortgezet. Het is daarbij niet relevant hoe het bestuursorgaan het
achterwege blijven van advies moet opvatten. Adviserende bestuursor–
ganen die geen advies hebben uitgebracht, behouden wel de rechten die
hun op grond van de procedure zijn toegekend. Dit betekent in concreto
dat ook zij de volgende stukken ontvangen: andere adviezen (artikel
3.4A.4.1, tweede lid), afschriften van ingebrachte bedenkingen (artikel
3.4A.4.2, derde lid) en het verslag van de mondelinge inspraak (artikel
3.4A.4.3, derde lid).

Artikel 3.4A.4.2 (en 3.4A.6.3)

De leden van de D66-fractie achtten het wenselijk dat de termijn voor
het inbrengen van bedenkingen niet op vier, maar op zes weken wordt
gesteld, aangezien die termijn ook zou hebben gegolden voor het maken
van bezwaar, dat echter komt te vervallen als afdeling 3.4A wordt
toegepast. De leden verwezen daarbij ook naar de (toekomstige)
artikelen 20.6 en 20.10 van de Wet milieubeheer. Wij kunnen deze leden
in die redenering niet volgen. Het ligt naar ons oordeel niet in de rede om
de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure op onderdelen als
deze toe te snijden op de bezwaarschriftprocedure om de enkele reden
dat de bezwaarschriftprocedure vervalt. De inspraaktermijn van vier
weken was ook reeds opgenomen in de inspraakprocedure van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm-procedure) en in de huidige
Wm-procedure. Gebleken is dat die termijn in de praktijk adequaat wordt
geacht. Een verlenging van de termijn druist ook in tegen ons streven om
geen onnodige vertragingen aan te brengen in besluitvormingsproce–
dures. Overigens ontgaat het ons wat hier het precieze verband is met de
(toekomstige) artikelen 20.6 en 20.10 van de Wet milieubeheer.

De leden van de SGP-fractie vroegen of burgers verplicht zijn hun
mondelinge bedenkingen via een hoorzitting naar voren te brengen als
het bestuursorgaan een hoorzitting organiseert. In beginsel is dat het
geval. Daarmee is een doelmatig en ordelijk verloop van de inspraakpro–
cedure gediend. Indien het bestuursorgaan een hoorzitting organiseert,
zullen ingevolge artikel 3.4A.3.2, eerste lid, onderdeel c, tijd en plaats
van de hoorzitting moeten worden bekendgemaakt. Als de hoorzitting
echter voor het verstrijken van de inspraaktermijn is gehouden en iemand
daarna - doch binnen de termijn - alsnog mondeling bedenkmgen wil
inbrengen, dan zal hiertoe wel de gelegenheid moeten worden geboden.
Artikel 3.4A.4.3, eerste lid, brengt dit met zich mee. Dit alles wel binnen
redelijke grenzen. Zo zal van het bestuursorgaan bijvoorbeeld niet
kunnen worden verlangd dat dan nog buiten kantooruren mondelinge
bedenkingen kunnen worden aangehoord.

Wij delen niet de vrees van de leden van de SGP-fractie dat de
mogelijkheid om mondeling bedenkingen in te brengen (te) veel
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bestuurslasten zal opleveren. De ervaringen met de inspraakprocedure
op grond van de Wabm geven voor deze vrees geen aanleiding. Op
grond van die wet was het organiseren van hoorzittingen verplicht. In de
praktijk is gebleken dat lang niet altijd aan een hoorzitting behoefte
bestond, omdat er geen mondelinge reacties kwamen. Daarom is in de
Wet milieubeheer en nu ook in de Awb geen verplichting meer
opgenomen voor bestuursorganen om een hoorzitting te organiseren. In
voorkomende gevallen zal het mondeling inbrengen van bedenkingen
overigens juist ook voor het bestuur doelmatiger kunnen zijn. Een
mondeling onderhoud stelt het bestuursorgaan gemakkelijker in staat om
onduidelijkheden weg te nemen, hetgeen ertoe kan leiden dat er uitein–
delijk geen bedenkingen meer blijken te zijn.

Artikel 3.4A.4.3

Evenmin delen wij de vrees van de leden van de SGP-fractie dat het
woord «iedere» in artikel 3.4A.4.3, tweede lid, de verplichting tot
verslaglegging van mondeling ingebrachte bedenkingen onnodig zwaar
maakt. Terecht wezen deze leden er reeds op dat gelijksoortige beden–
kingen niet elk afzonderlijk in het verslag behoeven te worden weerge–
geven. Wij willen graag de indruk wegnemen dat het hier gaat om een
verplichting die tot uitvoerige verslagleggmg noopt. In dit verband zij
verwezen naar hetgeen is gesteld in de memorie van toelichting bij het
vergelijkbare artikel 3:13 (3.4.4 oud), vijfde lid Awb: «Volstaan zal
kunnen worden met een beknopte zakelijke weergave van de naar voren
gebrachte opvattingen en vermelding van de personen die mondeling
hun opvatting naar voren hebben gebracht. Met name indien het om een
groot aantal personen gaat, zal het niet vereist zijn dat per onderdeel
wordt aangegeven van welke personen de opvattingen over dat
onderdeel afkomstig zijn.» (kamerstukken II 1988/89, 21 221, nr. 3, blz.
81). Wat hier over de verslaglegging op grond van afdeling 3.4 werd
gezegd, geldt evenzeer voor de verslaglegging op grond van afdeling
3.4A.

Aan de andere kant mag het niet zo zijn dat het bestuursorgaan
bepaalde bedenkingen kan weglaten uit het verslag. Dit zou het gevolg
zijn van schrapping van het woord «iedere». De praktijk met de inspraak–
procedure voor milieubeschikkingen wijst overigens niet uit dat op dit
punt onnodige bestuurslasten zullen optreden.

Artikel 3.4A.5.2

De leden van de CDA-fractie vroegen of het niet beter zou zijn om de
eventuele verlenging ook aan een termijn te binden. Deze vraag is ook
opgekomen bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel
«VAR» (21 087), dat mede heeft geleid tot de Wet milieubeheer. Daarbij
ging het om artikel 13.21 Wm (artikel 40t oud), waaraan artikel 3.4A.5.2
Awb is ontleend. Onze ambtgenoot van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer heeft toen uiteengezet dat besluiten waarvoor
de verlengde procedure wordt gevolgd zo divers en uiteenlopend van
aard zullen zijn, dat het niet wenselijk is de verlengde procedure te
koppelen aan een algemeen geldende maximumtermijn. De meerwaarde
en flexibiliteit van deze regeling zouden daarmee grotendeels worden
tenietgedaan (zie kamerstukken I 1991/92, 21 087, nr. 154a, blz. 6). Wij
sluiten ons bij deze opvatting aan, temeer omdat de reikwijdte van de
verlengingsregeling door het onderhavige wetsvoorstel nog aanzienl i jk is
verruimd. Door de opneming van de uitgebreide openbare voorberei–
dingsprocedure, inclusief de verlengingsregeling, in de Awb is de
reikwijdte immers niet meer begrensd tot alleen milieubeschikkingen.

De opmerkingen van de leden van de CDA-fractie hebben ons wel

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 601, nr. 9



aanleiding gegeven om te bezien of de termijnstelling in artikel 3.4A.5.2,
eerste lid, niet op een andere wijze kan worden aangescherpt dan door
middel van het noemen van een concrete termijn. Daarom stellen wij in
de tweede nota van wijziging voor om in artikel 3.4A.5.2, eerste lid, te
spreken van een «redelijke» termijn. Deze formulering sluit ook aan op de
terminologie van de algemene bepalingen over beslistermijnen in
afdeling 4.1.3 van de Awb (met name artikelen 4:13 en 4:14). Op deze
wijze menen wij de bij deze leden aanwezige vrees te kunnen wegnemen
dat de verlengingsmogelijkheid tot oneindig uitstel zou kunnen leiden.

Met de leden van de SGP-fractie zijn wij het eens dat zich natuurlijk de
mogelijkheid kan voordoen dat een belanghebbende zich niet kan
verenigen met een verlengingsbesluit. Dit besluit kan in het kader van
een eventuele procedure over de hoofdzaak (dus over het besluit dat
voorwerp is van de inspraakprocedure) door de administratieve rechter
worden getoetst. Wij wijzen op de inhoud van artikel 6.3 (6.1.4 oud)
Awb: een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een
besluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de
belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn
belang treft. Een verlengingsbesluit moet als een dergelijke beslissing
worden gekwalificeerd.

Artikel 3.4A.6.7

De leden van de SGP-fractie vroegen waarom de lengte van de termijn
om zienswijzen over het «voornemen» naar voren te brengen (artikel
3.4A.6.1, tweede lid), niet in de wet zelf wordt vastgelegd. Wij achten dit
niet wenselijk, gezien de grote variëteit aan besluiten waarop een
voornemen betrekking zal kunnen hebben. In navolging van de regeiing
van de Wet milieubeheer kiezen wij op dit punt voor een flexibelere
benadering door de totale procedure aan een concrete termijn te binden.
Deze termijn is zestien weken (artikel 3.4A.6.4). Dit betekent dat het
bestuursorgaan er bij de op grond van artikel 3.4A.6.1, tweede lid, te
bepalen termijn rekening mee moet houden dat er voor de verdere fasen
in de procedure nog zoveei tijd beschikbaar is dat de totale termijn van
zestien weken niet wordt overschreden.

Artikel 6.3. la (7:1 nieuw)

Als de procedure van de afdeling 3.4A is gevolgd, zo antwoorden wij
op de daartoe strekkende vraag van de leden van de SGP-fractie, dan
biijft een bezwaarschriftprocedure altijd achterwege. Het is dus niet zo
dat de bezwaarschriftprocedure facultatief wordt. Indien toch een
bezwaarschrift wordt ingediend, dan is het bestuursorgaan op grond van
artikel 6:15 (6.2.8 oud), tweede lid, Awb verplicht om het bezwaarschrift
als beroepschrift zo spoedig mogelijk door te sturen naar de bevoegde
administratieve rechter.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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