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1 Inleiding 

Complexe besluitvorming in het omgevingsrecht is bovenal projectbesluitvorming. Hoewel dit 
onderwerp al vijftien jaar op de agenda staat blijft de relatie tussen het bestuursrecht en 
projectbesluitvorming moeizaam. In 1998 heeft de VAR al aandacht besteed aan complexe 
besluitvorming.1 Het onderwerp van dat preadvies was toen ook de complexe besluitvorming 
over (vaak grote) infrastructurele en ruimtelijke projecten. Bij die besluitvorming deden zich 
problemen voor die in de jaren negentig van de vorige eeuw vooral werd beantwoord met de 
invoering van regelingen voor de coördinatie van besluiten. Wettelijke voorzieningen werden 
getroffen door invoering van de Tracéwet, de Deltawet grote rivieren en de Wet op de 
waterkering, maar ook de wijziging van de Ontgrondingenwet of de Vergunningwet 
Westerschelde.2  

In 2000 sprak de regering in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van 
de Tracéwet eerste tranche, nog de hoop uit dat met een kwartet van coördinatieregelingen in 
de Wet op de waterkering, de Tracéwet, de Luchtvaartwet en de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening, kon worden volstaan. Inmiddels zijn de meeste wetten die eind jaren negentig in het 
centrum van de belangstelling stonden vervangen. Zo is de Wet op de waterkering onderdeel 
van de Waterwet, de Luchtvaartweg vervangen door de Wet luchtvaart en de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening door de Wet ruimtelijke ordening. De Tracéwet bestaat nog maar is 
ondertussen verschillende keren ingrijpend gewijzigd.3 Bovendien werden nieuwe wetten tot 
stand gebracht, zoals de Spoedwet wegverbreding, de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) en de Crisis- en herstelwet (Chw). Allen nemen straks deel in de nieuwe 
Omgevingswet. 

Deze niet aflatende ontwikkelingen in de wetgeving op dit terrein worden zonder uitzondering 
kritisch ontvangen in bestuurs- en omgevingsrechtelijke kringen. Wanneer problemen met de 
besluitvorming over projecten aan de orde komen is het usance om te beginnen met erop te 
wijzen dat deze “niet zozeer een juridische of processuele achtergrond hebben, maar verband 
houden met bestuurlijk en politiek onvermogen”: bestuurscultuur en ambtelijke kwaliteit zijn de 
boosdoeners en daartegen zijn geen rechtsmiddelen opgewassen.4 Ondertussen worden 
debatten over de legitimiteit van projecten zelf – zoals wat betreft het tempo van de 
besluitvorming als de gevolgen voor de leefomgeving – in hoge mate in bestuurs- en 
omgevingsrechtelijke termen gevoerd voor de bestuursrechter.  

                                                        

1 H.P. Heida, F.A.M. Stroink, P.C.E. van Wijmen, Complexe besluitvorming. Preadvies VAR-reeks 120, 
1998. 

2 Zie daarover W.H.M.A. Pluimakers, De wetgever en besluitvormingsprocedures over grote projecten, in: 
A. Driesprong e.a. (red.), Lex aquarum, liber amicorum. Opstellen over waterstaat, waterstaatswetgeving 
en wetgeving, opgedragen aan mr. J.H.A. Teulings, Den Haag 2000, p. 276-307. 

3 Zie voor een actueel overzicht, H. Gierveld, Besluitvorming over aanleg en wijziging van hoofdwegen, 
Milieu & Recht (nog te verschijnen).  

4 Het citaat is uit: Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State, 25 januari 2012, Bijlage 
bij Kamerstukken II 2011/12, 33 118, nr. 3, 
http://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken_in_adviezen/zoekresultaat/?advicepub_id=10146. De bron is 
het rapport Sneller en Beter van de Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten, 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2008/04/01/sneller-en-beter-advies-
commissie-versnelling-besluitvorming-infrastructurele-projecten.html. Zie ook het preadvies van E.M.N. 
Noordover. 
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Natuurlijk spelen juridische aspecten niet alleen een rol in de problemen van complexe 
besluitvorming. De betekenis van wetgeving moet niet worden overschat en problemen komen 
ook voort uit beperkingen van budget.5 Wat echter te snel uit zicht wordt verloren in het gebruik 
van dit argument is de betekenis van het bestuursrecht en omgevingsrecht in bredere zin voor 
de bestuurscultuur en de kwaliteit van de besluitvorming. Die invloed kan zowel voordelen en 
nadelen hebben. Bestuursorganen kunnen in beginsel slechts doen waartoe zij uitdrukkelijk in 
staat zijn gesteld. Bovendien is het recht op een zeer basaal niveau van invloed op de ideeën 
die leven over wat bestuursorganen kunnen doen. Het gaat dan niet alleen om de legaliteit en 
specialiteit van bestuursbevoegdheden maar ook over het begrippenkader waarmee de 
uitoefening daarvan juridisch wordt benaderd. Complexiteit van besluitvorming is ook het 
gevolg van een juridische constructie die door onszelf, als bestuursrechtelijke discipline, is 
ontwikkeld.6  

De vele wijzigingen, procedures en complicaties wijzen volgens mij op een fundamentele 
spanning of instabiliteit in het omgevingsrecht en – in ieder geval voor zover dat dezelfde 
materie betreft – het algemeen bestuursrecht. Deze wordt gevoed door een zeker onbehagen 
over deze zelfde complexiteit. Als gevolg daarvan houdt de druk op het omgevingsrecht en het 
bestuursprocesrecht om te veranderen aan. Alle reden dus om opnieuw na te denken over het 
onderwerp van complexe besluitvorming in het omgevingsrecht.  

Waarom is besluitvorming over projecten complex? Waarom is dat een omgevingsrechtelijk 
probleem? Dit preadvies ontwikkelt het idee dat in het omgevingsrecht te dogmatisch wordt 
vastgehouden aan het begrippenkader van het algemeen deel van het bestuursrecht zoals dat in 
het begin van de twintigste eeuw is ontwikkeld. Bijna een eeuw later is de betekenis daarvan in 
het omgevingsrecht ingrijpend veranderd en staat het voortdurend gebruik van dat 
begrippenkader in de weg aan het bereiken van zicht op meer fundamentele oplossingen dan 
tot nu toe zijn ontwikkeld.  

In het algemeen deel van bestuursrecht is het besluit vanaf het begin in de jaren dertig centraal 
komen te staan.7 Het besluit werd ontwikkeld als rechtsbegrip waarmee in een nieuwe, 
gecompliceerde werkelijkheid, op vereenvoudigde en gestileerde wijze inzicht kan worden 
gekregen op de rechtsverhoudingen waarom het de bestuursrechtjurist moet gaan.8 Andere 
aspecten, zoals de uitvoering van het besluit, zijn dan ondergeschikt of zelfs juridisch irrelevant. 
Tegelijk met het besluitbegrip is de daaraan tegengestelde categorie als zodanig gegeven: 
feitelijk handelen. Nog steeds herhalen handboeken wel dat het juist projecten zijn, zoals de 

                                                        

5 Niels Koeman, ‘Kiezen en delen in het omgevingsrecht’, in: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
Bezinning op het omgevingsrecht. Essays over de toekomst van het omgevingsrecht, Den Haag 2011, p. 
123. De essaybundel is digitaal beschikbaar via: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/brochures/2011/02/25/bezinning-op-het-omgevingsrecht.html.  

6 Mark van Twist, Michiel Kort en Mike Onderdelinden, ‘Bezinning op het stelsel van omgevingsrecht. Van 
berusting of benutting naar bestrijding van zelfgeconstrueerde complexiteit’, in: Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, Bezinning op het omgevingsrecht. Essays over de toekomst van het 
omgevingsrecht, Den Haag 2011, p. 188 e.v. 

7 Locus classicus is C.W. van der Pot, ‘De vormen van het besturen’, hoofdstuk IV van: C.W. van der Pot 
e.a. (bew.), Nederlandsch Bestuursrecht, N. Samsom N.V., Alphen aan den Rijn, 1932. 

8 Zie voor deze opvatting van rechtsbegrippen destijds, F.J.A. Huart, ‘Taak en methode van bij de 
beoefening van het administratief recht’, inaugurele rede Amsterdam, 1930, in: Verspreide Geschriften van 
mr. F.J.A. Huart, Samsom N.V., Alphen a.d. Rijn, 1949. 
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aanleg van een dijk of een weg, die vanwege het ontbreken van rechtsgevolg van besluiten 
moeten worden onderscheiden. Om vervolgens alle aandacht te besteden aan besluitvorming.  

De stelling van dit preadvies is dat deze oude abstracties in het omgevingsrecht achterhaald zijn. 
In het omgevingsrecht heeft het besluit een aanzienlijk deel van zijn karakter als elementair 
rechtsbegrip verloren. Het dient steeds minder als de vorm waarmee de voor het 
omgevingsrecht essentiële rechtsverhoudingen in complexe projecten op vereenvoudigde en 
gestileerde wijze tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Besluiten zijn vaak nog maar een 
‘moment’ in projectprocedures die veel van die momenten kennen. Tegelijkertijd is de gedachte 
niet langer realistisch dat projecten simpelweg bloot feitelijk handelen betreffen, waarmee men 
net als de fysieke werken waarin ze resulteren zal moeten leren leven maar die vanwege het 
ontbreken van rechtsgevolg niet juridisch relevant zijn. In de praktijk hebben wetgeving en 
jurisprudentie in toenemende mate juist het aan projecten zelf de omgevingsrechtelijk relevante 
gevolgen verbonden. Daarmee is niet het besluit, maar het project de eenheid waarmee de 
relevante rechtsverhoudingen op juiste wijze in beeld kunnen komen. Daarmee zijn projecten 
zelf rechtsvormen aan het worden.   

Met deze ontwikkelingen wordt in de bestuurs- en omgevingsrechtelijke praktijk nog 
onvoldoende rekening gehouden. De consequenties van een en ander zijn amper onderzocht. 
De noodzaak voor een dergelijk doordenken is duidelijk aanwezig. De wetgeving staat aan de 
vooravond van een zeer ingrijpende ingreep, waarbij projectbesluitvorming opnieuw een 
belangrijk onderdeel vormt. De bezinning op het omgevingsrecht die daarmee is ingezet is niet 
gereed.9 Een analyse van de fundamentele rol van het bestuursrecht en het omgevingsrecht in 
de complexiteit van besluitvorming ontbreekt.  

De complexiteit van projectbesluitvorming in het omgevingsrecht is een gevolg van het 
vasthouden aan het oude gezichtspunt op de wereld, om daarin de ‘bestuursorganen’ te zien, 
die ‘besluiten’ nemen om bepaalde doelen te dienen, en waardoor ‘belanghebbenden’ in hun 
belangen worden geraakt. Terwijl in het omgevingsrecht, voor zover het onderwerp van dit 
preadvies betreft zicht moet hebben op ‘opdrachtgevers’, die ‘projecten’ uitvoeren waardoor de 
leefomgeving wordt geraakt. Europese richtlijnen regelen rechtstreeks projecten in deze 
termen.10 Juist voor projecten levert het bestuursrechtelijke gezichtspunt op besluiten niet de 
begrippen waarmee de omgevingsrechtelijk relevante rechtsverhoudingen worden verduidelijkt. 
Gerichtheid op de besluiten als de elementaire eenheden, in plaats van op de eenheid van het 
project, leidt zelfs tot complicering van de situatie. Want hoewel dat als vertrekpunt 
bestuursrechtelijk gebruikelijk lijkt, kan het projecten tot onbeheersbare processen maken, wat 
de voorzieningen die met projecten worden getroffen niet ten goede komt. Bovendien is het 
omgevingsrechtelijk ook vanuit de gevolgen vaak niet toelaatbaar projecten op te splitsen.  

In dit preadvies doe ik een poging tot deze analyse van de rol van het bestuursrecht en 
omgevingsrecht in de complexe besluitvorming over projecten. De opzet daarvan is als volgt. In 
paragraaf 2 wordt teruggekeken op de ontwikkeling van de rechtsbegrippen voor een algemeen 
deel van bestuursrecht vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw. Deze komen tegen het eind 

                                                        

9 Zie o.a. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Bezinning op het omgevingsrecht. Essays over de 
toekomst van het omgevingsrecht, Den Haag 2011. Beschikbaar digitaal via: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2011/02/25/bezinning-op-het-
omgevingsrecht.html.  

10 Zie vooral Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 
betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (codificatie van 
de richtlijnen 85/337/EEG, 97/11/EG, 2003/35/EG en 2009/31/EG). Digitaal hier. 
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van de twintigste eeuw onder druk te staan door de opkomst van het omgevingsrecht (zoals we 
dat nu noemen), waarin juist de effecten van feitelijk handelen wordt gereguleerd en projecten 
belangrijker worden. 

Paragraaf 3 beschrijft hoe de concepten van destijds nog steeds als vanzelfsprekend worden 
aangenomen in beschouwingen over het onbehagen over problemen bij projectbesluitvorming. 
Dit onbehagen voedt en kenmerkt de inspanningen van de wetgever om tot oplossingen te 
komen voor deze problemen in wijziging van de wetgeving op het terrein van het ruimtelijk 
bestuursrecht. Van de (wijzigings)wetten die hieruit voortgekomen zijn, zijn de belangrijkste 
wellicht de Wabo, de Tracéwet en de Crisis- en herstelwet. De ontwikkelingen waarvan deze 
wetten deel uitmaken kan, achteraf, worden bezien als een proces van trial and error. Dat 
betekent dat genoeg mis is gegaan maar dat er ook bruikbare elementen zijn te destilleren uit de 
wetgeving en de daarmee samenhangende jurisprudentie. Paragraaf 4 analyseert in dat licht de 
Wabo, paragraaf 5 de Tracéwet. 

Paragraaf 6 gaat vervolgens in op de wijze waarop de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State omgaat met projectbesluitvorming. Daaruit komt een lijn naar voren waarin de aard 
van het project beslissend is voor de rechtsverhoudingen.  

Paragraaf 7 bevat een beschouwing op de betekenis van de ontwikkeling dat projecten 
rechtsvormen worden voor enkele de rechtsfiguren die in het kader van de voorbereiding van 
de Omgevingswet zijn aangekondigd en het algemeen bestuursrecht. Het projectbesluit en de 
omgevingsvergunning staan in een onderlinge verhouding. Afdeling 3.5 van de Algemene wet 
bestuursrecht heeft geen succes gehad als regeling voor samenhangende besluiten. De 
ontwikkeling van projecten laat zien dat problematiek waarvoor complexe of samenhangende 
besluitvorming een duiding is, vooral gezien moet worden in het licht van datgene wat voor de 
samenhang zorgt. Dat zijn niet de besluiten. De betekenis van Afdeling 3.5 voor het 
omgevingsrecht is nooit ingezien. Dat blijkt ook uit het feit dat de omgevingsrechtelijke 
wetgeving nooit is aangepast. Het zijn gescheiden werelden gebleven. De Omgevingswet biedt 
een herkansing. 

Paragraaf 8 sluit af met de conclusie. Het probleem van complexe besluitvorming is niet de 
complexiteit, maar het feit dat deze zich manifesteert in de besluitvorming.  

 

2 Over besluiten en feitelijk handelen 

Complexe besluitvorming is in de eerste plaats besluitvorming. Waarom manifesteert de 
complexiteit van project zich dan juist in de besluitvorming? Deze paragraaf blikt terug op de 
historische context waarin het besluit als centraal rechtsbegrip van het bestuursrecht opkwam. 
Deze context is het juridisch denken van het begin van de twintigste eeuw. In die periode was 
door verschillende juristen belangrijke kritiek geleverd op de aannames en doctrines van het in 
hun ogen achterhaalde klassieke schema van het staatsrecht.11  

                                                        

11 Het voert te ver hierop in dit verband in te gaan. De belangrijkste kritiek op het klassieke staatsrecht was 
dat het niet maatschappelijk genoeg was, maar formalistisch en autoritair. Het centrale werk is in de eerste 
decennia van de twintigste eeuw verricht door Hugo Krabbe en door enkele van zijn promovendi R. 
Kranenburg, J.J. Boasson, F.J.A Huart en G.A. van Poelje. Al deze juristen oriënteerden zich op andere 
disciplines, zoals de psychologie, sociologie of de bedrijfseconomie voor de ontwikkeling van een modern 
bestuursrecht waarmee de ingrijpende wijzigingen van de bestuursorganisatie die hadden voorgevallen 
opgevat konden worden.  
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In reactie op de kritiek werd aan een zelfbewust modern en materieel begrippenkader gewerkt 
waarmee de nieuwe realiteit van het bestuur zoals de juristen dat zagen juridisch geduid kon 
worden. Zo werd onder de noemer “nieuwe vormen van decentralisatie” nagedacht over 
fenomenen die we inmiddels kennen als deconcentratie en constructies van mandaat of de 
financiële verhoudingen tussen overheden.12 De adviezen van de Afdeling contentieux van de 
Raad van State, hoewel formeel niet bindend, begonnen bestudeerd te worden als materieel 
jurisprudentie waarin bijvoorbeeld een begrip van “belanghebbende” naar voren kon worden 
gebracht.13  

Als onderdeel van de reconstructie van het publiekrecht na de kritiek op het klassieke 
staatsrecht, werd in 1932 het eerste naar volledigheid strevende handboek voor het 
Nederlandsch bestuursrecht gepubliceerd. Een omvangrijk collectief werk, waarin niet alleen 
een algemeen deel, maar ook bijzondere delen van het bestuursrecht werden besproken.14 Een 
van de meest nog steeds herinnerde hoofdstukken van dit boek is dat C.W. van der Pot, over de 
‘vormen van het besturen’. In dat hoofdstuk wijst Van der Pot de ‘beschikking’ aan als de 
bestuurshandeling waarop het bestuursrecht zich in het bijzonder zou moeten richten. Daarbij 
maakt Van der Pot een scherp onderscheid met “materieele daden” die wij nu zonder moeite 
als projecten zouden bestempelen. 

“Het Nederlandsche woord bestuurshandeling leidt onwillekeurig de gedachten eerst 
naar de materieele daden, de handelingen, die in de materieele wereld een feitelijke 
verandering teweegbrengen. Onder deze zijn er een aantal, die uit juridisch oogpunt 
volkomen indifferent zijn: het uitdiepen van een rijkskanaal, het verharden van een aan 
een gemeente behoorenden weg, het bouwen van een duikboot of een openbare 
school. In verband met deze handelingen hebben wellicht rechtshandelingen plaats – 
zij kunnen bijv. tot arbeidsovereenkomsten aanleiding geven –, zelf brengen zij wel in 
de materieele wereld, niet in die der rechtsverhoudingen wijziging. De oorzaak van dit 
laatste is, dat het bestuursorgaan, dat de genoemde handelingen doet verrichten, 
daarbij blijft op eigen terrein, niet raakt aan de sfeer der burgers of aan die van een 
ander bestuursorgaan.”15 

Voor Van der Pot waren projecten dus “juridisch indifferent”. Restanten van het klassieke 
rechtsdenken zijn goed zichtbaar. Van der Pot stelt zich een sfeer voor waarin het bestuur 
autonoom is tot regeling en bestuur van de zaken die zich daarin bevinden, zoals een kanaal, 
een weg, een duikboot of een school, zonder dat dit de sfeer van anderen raakt. Het betreffende 
orgaan van het bestuur dat als opdrachtgever optreedt, “blijft op eigen terrein”. Projecten 
hebben zo bezien een privaatrechtelijke grondslag. Het eigendomsrecht biedt eigenaar, ook 
wanneer dat een overheid is, een algemene vrijheid: hij kan in beginsel aanleggen wat hij wenst, 
zolang hij maar niet de grenzen van andermans eigendom overschrijdt.  

Het recht is in dit nog vrij klassieke beeld de formele grensrechter tussen de verschillende sferen. 
Zolang die niet worden overschreden, is het juridisch niet relevant. Projectbesluitvorming wordt 
dan vooral verwerving van gronden. Ook wanneer het project ziet op de aanleg van werken in 

                                                        

12 G.A. van Poelje, Wilde groei of organisatie? Inaugurele rede Rotterdam, 1928 en G.A. van Poelje, 
Osmose, een aanteekening over het elkander doordringen van de beginselen van openbaar bestuur en 
particulier beheer, 1931. 

13 Zie F.J.A. Huart, 1930, p. 122 hierboven bij voetnoot 8. 

14 Zie boven bij voetnoot 7. 

15 C.W. van der Pot, De vormen van het besturen, Nederlandsch Bestuursrecht, Samsom, 1932, p. 202. 
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het algemeen belang. In de wetgeving van begin twintigste eeuw en de periode daaraan 
voorafgaand, stond ook voor openbare projecten, dit privaatrechtelijke perspectief centraal. 
Rond de tijd waarin Van der Pot de geciteerde passage schreef, werden de mogelijkheden tot 
onteigening voor de aanleg van wegen vergroot door invoering van de Wegenwet waarin ook 
verplichtingen voor het dulden van verkeer, onderhoud en verbetering aan wegen werden 
opgenomen. Ook werd toen de mogelijkheid om in het openbaar belang inbreuken te maken 
op eigendomsrechten gemoderniseerd, door de regeling van het moeten gedogen van openbare 
werken van algemeen nut van de Belemmeringenwet privaatrecht uit 1927.  

Voor de ontwikkeling van een materieel publiekrechtelijk rechtsbegrip waren projecten voor 
Van der Pot bij uitstek geschikte handelingen om te illustreren waarop de aandacht van de 
moderne bestuursrechtjurist precies niet gericht moest zijn. Zou hij niet zijn ogen uitwrijven als 
hij van de mer-richtlijn of de Crisis- en herstelwet zou kunnen kennisnemen? Of van de inhoud 
uitspraken van de ruimtelijke-ordeningskamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State?  

Vast staat in ieder geval dat Van der Pot’s tijd niet meer de onze is en schreef zonder benul van 
omgevingsrecht.16 Toch is het onderscheid dat hij maakte tussen feitelijke handelingen en 
besluiten in ieder geval retorisch nog springlevend. Geen handboek algemeen bestuursrecht zal 
het niet uiteenzetten. Ook eind jaren tachtig, bijvoorbeeld, was de belangstelling voor 
projectbesluitvorming van A.M. Donner nog vooral in privaatrechtelijke termen gekleed. De 
relevante rechtsverhoudingen zijn die van het besluit dat zorgt voor de opdracht en voor het 
behoren te dulden van het werk. 

Bij het aanleggen van een weg of een dijk is het besluit om de eerste spade in de grond 
te steken een wilshandeling, net zo goed trouwens als elke volgende schep (per spade 
of zandverschuiver). Maar al kunnen de besluiten waar te beginnen en in welke 
volgorde en richting verder te gaan, veel overleg kosten, toch zijn dat niet de besluiten 
waarvoor het recht zich in de eerste plaats interesseert. Het stelt belang in het besluit 
om de dijk of de weg aan te leggen, nl. het besluit dat tot (rechts)gevolg heeft, dat de 
enen aan het werk gaan en de anderen het behoren te dulden en dat allen op den duur 
met die dijk of weg zitten opgescheept en maar moeten leren ermee te leven.17 

Opvallend is dat hierbij van complexiteit geen sprake is, al is de voortgang een kwestie van 
“veel overleg”. De rechtsgevolgen waar Donner ons naar wil richten, zijn die van een opdracht 
en een duldplicht van de werken. Dat doet denken aan de Belemmeringenwet privaatrecht als 
vertrekpunt. Of met een rechtsverhouding vergelijkbaar met die van het moeten dulden van 
feitelijk handelen, waartoe en last is gegeven.18 De belangstelling ligt niet bij het tracé of de 

                                                        

16 Bedoeld is het hedendaagse omgevingsrecht. Er waren ook toen wel wetten die hinder regelden, en in 
de periode voorafgaand aan de herziening van de Woningwet van 1931, hadden de uitbreidingsplannen 
zich ontwikkeld van een eenvoudig stratenplan, tot algemeen functioneel plan. De bepalende gedachte 
was dat “stedebouwkundige ontwikkeling van grotere, geografisch, economisch en verkeerstechnisch een 
eenheid vormende gebieden ook als een eenheid moet worden ter hand genomen”. G.A. van Poelje, ‘De 
ontwikkeling der denkbeelden’, in: 50 jaar Woningwet 1902-1952. Gedenkboek samengesteld in in 
opdracht van de Centrale Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting van het Ministerie van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting en het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, N. 
Samsom N.V., Alphen aan den Rijn 1952, p. 1, 12-14. 

17 A.M. Donner, Algemeen Deel van het Nederlands Bestuursrecht, 5e geh. herz. dr., Samsom 1987, p. 212. 

18 Vergelijk bijvoorbeeld de impliciete duldplicht voor de overtreder die met bestuursdwang wordt 
geconfronteerd, om de uitvoering van de last daartoe ook te dulden, zie PG Awb bij artikel 5:21 Awb. 
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gevolgen voor het milieu, al spreekt uit het moeten leren ermee te leven wel het inzicht dat ook 
infrastructuur tot onze fysieke leefomgeving behoort. 

Er hoeft niet aan te worden herinnerd dat het besluitbegrip van de Algemene wet bestuursrecht 
teruggaat op de traditie die door Van der Pot is begonnen.19 Afgezien van de zeer algemene 
vangnetbepaling van artikel 3:1, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, op grond 
waarvan de afdelingen 3.2 t/m 3.4 van overeenkomstige toepassing zijn op feitelijk handelen 
tenzij de aard daarvan zich daartegen verzet, leeft het onderscheid tussen besluiten en feitelijk 
handelen voort in de common sense van het algemeen bestuursrecht. Wij kijken naar de wereld 
en zien daarin eerst bestuursorganen besluiten nemen die belanghebbenden rechtstreeks in hun 
belangen raken. Dat is het elementaire gezichtspunt van het bestuursrecht en de achtergrond 
waartegen de ontwikkeling van projecten tot complicaties leidt. 

 

3 Van bestuursrecht naar omgevingsrecht 

Het vormgeven van het algemeen vocabulaire van het bestuursrecht zoals dat in de jaren dertig 
van de twintigste eeuw begonnen is, ligt ver achter ons. Ondanks belangrijke nieuwe wetgeving 
zoals de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad, en de 
Wet aanpassing bestuursprocesrecht, lijkt zelfs de Algemene wet bestuursrecht in zekere zin “af” 
en de tijd van de tranches voorbij.20 Zoals het moderne algemeen deel van het bestuursrecht 
een product was van de jaren dertig van de twintigste eeuw, is het omgevingsrecht een 21e 
eeuws fenomeen.21 Er bestond natuurlijk al langer milieurecht, ruimtelijk bestuursrecht en 
verwante gebieden – zoals er ook al voor de jaren dertig van de twintigste eeuw een 
‘administratief recht’ was. Maar de rechtsvormende taak van begripsvorming die het 
bestuursrecht van de jaren dertig zichzelf had gesteld, ligt voor het omgevingsrecht nog in 
belangrijke mate voor ons.  

De bestaande wetgeving, zoals de Tracéwet of de Wabo, heeft nog niet een algemeen duidelijk 
nieuw vocabulaire opgeleverd, behalve dat het in beide gevallen gaat over projecten. Datzelfde 
geldt voor de Crisis- en herstelwet. Deze wet is volledig toegesneden op projecten, en geeft 
regels voor alle voor een dergelijk Chw-project benodigde besluiten. Dit levert een begin op 
van de verklaring van het onbehagen met de complexiteit van het omgevingsrecht. Zoals in de 
vorige paragraaf is gebleken is het besluitbegrip nooit gericht geweest op het duiden van de 
rechtsverhoudingen met betrekking tot projecten. Het besluit trof juist wat projecten niet waren. 
Projecten zijn feitelijk handelen met een privaatrechtelijke grondslag in de eigendom van de 
grond. Als daarover besluiten moeten worden genomen die bestuursrechtelijk en 
omgevingsrechtelijk relevant zijn, dan zijn het in de eerste plaats vergunningen die uit hoofde 

                                                        

19 Ron van Male, ‘C.W. van der Pot: De vormen van het besturen’, in: VAR, Oude Meesters. Grondleggers 
van bestuursrecht en hun rol in het huidige recht, p. 21 e.v. 

20 Zie in het bijzonder de bijdrage van T.C. Borman, ‘Van Warb tot Awb: de invloed van de commissie-
Scheltema op de Awb’, in T. Barkhuysen, W. den Ouden & J.E.M. Polak (red.), Bestuursrecht 
harmoniseren: 15 jaar Awb, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010, p. 23-40, integraal digitaal 
beschikbaar via: http://www.nall.nl/pagina/bibliotheek, en E.H. Bröring en L.M. Koenraad, ‘Conserveren en 
activeren. Een beschouwing over de ontwikkeling van de Awb’, JB plus 2012, 61, p. 61-86. 

21 O. Kwast, ‘De Omgevingswet als stelsel voor het omgevingsrecht’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht, 
2012/1, p. 9-10, http://www.akd.nl/nl/kennis/publicaties/de-omgevingswet-als-stelsel-voor-het-
omgevingsrecht.   
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van een algemeen en ander belang dan het met het project te dienen belang, voor de uitvoering 
zijn vereist.  

Met de ontwikkeling van de regelgeving op de terreinen die nu tot het omgevingsrecht worden 
gerekend is ook het aantal besluiten (vergunningen, ontheffingen, enzovoorts) toegenomen dat 
nodig is voor de uitvoering van projecten. Bovendien is de scheiding tussen een publieke sfeer 
van projecten en particuliere sfeer van burgers lang achterhaald door het primaat van het 
publiekrecht.22 Als gevolg daarvan is het idee dat projecten “op eigen terrein” worden 
ondernomen, niet langer plausibel. Projecten worden inmiddels ondernomen op het 
institutioneel-juridische landschap van een gedecentraliseerd en gedeconcentreerd openbaar 
bestuur, die handelt in het belang van allerlei aspecten en factoren van de leefomgeving. Eén 
reactie hierop is geweest dergelijke besluiten te integreren in één omgevingsvergunning, van – 
uiteindelijk – één bevoegd gezag.23  

Zoals hieronder in de paragrafen 4 zal worden besproken, heeft ook de omgevingsvergunning 
die met de Wabo is geïntroduceerd niet geleid tot een nieuw vast begrip waarmee de 
rechtsverhoudingen rond projecten worden aangeduid. Die betekenis is in ieder geval 
aanzienlijk getemperd door een begrippenkader wat zich heeft ontwikkeld en dat bestaat uit 
‘toestemmingen’, ‘activiteiten’, deelvergunningen, enzovoorts. Hetzelfde geldt voor het 
‘project’begrip van de Wabo. Doordat het accent is gelegd bij de ene omgevingsvergunning 
heeft ook het concept van het ‘project’ in de Wabo geen zelfstandige materiele betekenis 
gekregen, anders dan als optelsom van omschrijvingen van vergunningplichtig feitelijk handelen 
(‘activiteiten’ in de zin van artikel 1.1, eerste lid, Wabo), of via het – als feitelijk criterium 
gedachte – begrip ‘onlosmakelijke samenhang’. Een vereenvoudigde aanduiding van 
rechtsverhoudingen rondom projecten is daarmee niet ontstaan.  

Toch is er in het omgevingsrecht een belangrijke factor van belang die het project wel vanuit 
een normatief begrip over de rechtsverhoudingen van projecten regelt. Dit is de Europese 
natuur- en milieuregelgeving. De al genoemde mer-richtlijn24 biedt daarvoor een waardevol 
startpunt. De invoering van deze richtlijn eind jaren tachtig, kan worden gezien als een breuk 
met het gedachtegoed dat is verwoord in Van der Pot’s citaat, die daarmee spanning oplevert. 
Deze spanning is waarschijnlijk niet meteen evident. Ik licht dat toe.  

De richtlijn betreft bepaalde openbare en particuliere projecten. Onder project wordt dan 
verstaan: de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of 
werken, of andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap, inclusief de ingrepen voor de 
ontginning van bodemschatten (artikel 2, onder a, van de mer-richtlijn). Dit projectbegrip is 
door het Hof van Justitie van de EU uitgelegd op een wijze die doet denken aan de “materieele 
daden” waarover Van der Pot schreef. In diverse uitspraken heeft het Hof van Justitie het project 
uitgelegd als “werken of ingrepen die de materiële toestand van de plaats veranderen”25. Zolang 
van een materiële wijziging van de toestand van de plaats geen sprake is, bijvoorbeeld door een 

                                                        

22 Zie over het primaat van het publiekrecht en de rol van het bestemmingsplan G.A. van der Veen, 
Openbare zaken, diss. Utrecht, Zwolle 1997. 

23 Andere initiatieven tot vereenvoudiging is de introductie van algemene regels in de plaats van 
vergunningen, zoals in het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer en andere regels. Deze 
aanpak blijft hier buiten beschouwing. 

24 Zie boven bij voetnoot 10. 

25 Arrest van het Hof van 17 maart 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e.a., C‑275/09, punten 20, 24 en 
38. 
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loutere verlenging van een vergunning, is geen sprake van een project.26 Waarom verschilt dit 
dan van het onderscheid tussen feitelijk handelen en besluiten? 

Dat komt omdat in de mer-richtlijn de omvang van het project bepalend is voor de omvang van 
het besluit dat in de tekst van de richtlijn “vergunning” wordt genoemd. Onder vergunning 
wordt in de mer-richtlijn namelijk verstaan: het besluit van de bevoegde instantie of instanties 
waardoor de opdrachtgever het recht verkrijgt om het project uit te voeren. De eenheid van het 
project is dus bepalend. Dat is van belang omdat het opsplitsen van een project in delen, kan 
leiden dat de effecten op het milieu niet in cumulatieve zin of onderlinge samenhang worden 
beoordeeld. Volgens het Hof van Justitie mag de doelstelling van de mer-richtlijn niet worden 
gefrustreerd door op die manier projecten met mogelijk aanzienlijke milieueffecten aan de 
beoordelingsplicht te onttrekken. Het project is dus het leidende begrip, niet het besluit. Dat is 
anders dan in ons nationale bestuursrecht.  

Waartoe dit accentverschil kan leiden illustreert een tweetal uitspraken van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van begin van dit jaar, over twee bestemmingsplannen, en een 
uitspraak over de Eemshaven uit 2011, over natuurbeschermingswetvergunningen. De 
bestemmingsplannen waren er een van de gemeente Nijmegen en een van de gemeente 
Overbetuwe. Eerst werd een bestemmingsplan van de gemeente Overbetuwe vernietigd, voor 
zover het de plaatsing van 4 windturbines in een lijnopstelling tot de gemeentegrens met 
Nijmegen mogelijk maakte.27 Enkele maanden later wordt het bestemmingsplan van de 
gemeente Nijmegen vernietigd, vanwege een op die zelfde lijnopstelling aansluitend tracé van 5 
windturbines op het grondgebied van de gemeente Nijmegen.28 Volgens de Afdeling ging het 
hier, gelet op een aantal factoren waaronder de onderlinge afstemming van de hoogtes, de 
gedeeltelijk gezamenlijk verrichte onderzoeken, om één ‘activiteit’ in de zin van het Besluit mer. 
En wel zodanig dat daarvoor een plan-mer dient te worden opgesteld. Daaraan was niet 
voldaan. Er was een apart mer gemaakt en een apart besluit genomen. Beide 
bestemmingsplannen werden dus vernietigd omdat ze geen rekening hielden met wat als één 
project moet worden besloten. De innerlijke samenhang van het project heeft dus voorrang over 
het besluit, vanwege de beoordeling die moet plaats vinden van de mogelijke gevolgen die het 
project heeft voor de leefomgeving en die plaats moet vinden alvorens over de vergunning 
wordt beslist. 

De innerlijke samenhang van een project, bezien vanuit het perspectief van de gevolgen voor 
de omgeving, was ook reden voor de vernietiging van een op aanvraag verleende 
natuurbeschermingswetvergunning voor een energiecentrale in de Eemshaven. Ook hier hadden 
appelanten zich beroepen op het feit dat wat zij zagen als één project, was verdeeld over 
verschillende besluiten. Zij vreesden dat hiermee niet alle gevolgen voor een habitatgebied in 
ogenschouw werden genomen. Net als de mer-richtlijn is ook de passende beoordeling van 
effecten op habitatgebieden volgens artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn geënt op het 
projectbegrip.29 Daarin is sprake van “plan of project”, voor de uitleg waarvan het Hof van 

                                                        

26 Arrest van het Hof van 19 april 2012, Pro-Baine ASBL e.a., C‑121/11, punt 31 e.v. 

27 ABRvS 29 februari 2012, 201003801/1/R2 (Windturbines De Nieuwe Rietgraaf) inzake Overbetuwe. 

28 ABRvS 25 april 2012, 201108102/1/R2 (Windturbines De Grift) inzake Nijmegen. 

29 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7), geconsolideerde versie via http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:NL:PDF.  
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Justitie het projectbegrip van de mer-richtlijn relevant vindt, nu deze hetzelfde doel hebben.30 
Ook hier geldt dus dat de effecten van het gehele project beoordeeld moeten worden. De 
Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) koppelt de passende beoordeling echter niet aan een 
flexibel begrip van het project, maar aan de voorbereiding van de vergunning waarover op 
aanvraag wordt beslist. In de zaak over de energiecentrale in de Eemshaven, was de bouw en 
ingebruikneming van een kolencentrale aangevraagd, beoordeeld en beslist. Niet de verdieping 
en uitbreiding van de haven waaraan de centrale werd gebouwd.  

De Afdeling overweegt dat deze werkzaamheden in de haven niet een autonome ontwikkeling 
zijn, maar dienen om mogelijk te maken dat de centrale zoals die is vergund, kan worden 
gebouwd en in werking gebracht. Zonder die werkzaamheden zou de vergunning moeten 
worden aangepast.  

“Gelet hierop is de Afdeling van oordeel dat de uitbreiding en verdieping van de haven 
en de bouw en exploitatie van de centrale zodanig met elkaar verbonden zijn dat deze 
als één project voor de beoordeling van de vergunningplicht krachtens de Nbw 1998 
dienen te worden aangemerkt.”  

Voor het geheel had bezien moeten worden of het project tot verslechtering van habitats of 
significant verstorend voor de soorten waarvoor die zijn aangewezen zou opleveren.  

“De enkele omstandigheid dat een vergunning voor de bouw en het in werking brengen 
van de centrale en de verdieping en uitbreiding van de Eemshaven door verschillende 
partijen tezamen zal moeten worden aangevraagd, mag niet in de weg staan aan 
voornoemde beoordeling daarvan als één project.”  

De besluiten worden daarop vernietigd wegens strijd met de Nbw 1998 en met artikel 3:2 en 
7:12 van de Algemene wet bestuursrecht.31  

Zowel voor het bestuur als voor de ondernemingen om wiens projecten het gaat, kan het dus 
misleidend zijn uit te gaan van de veronderstelling dat de wettelijke bevoegdheden om 
besluiten te nemen, bepalend zijn. De accentverschuiving naar de projecten als eenheid, kan 
meebrengen dat de besluitvormingsbevoegdheden te eng zijn gedefinieerd of aangevraagd. In 
ieder geval bieden de wettelijke bevoegdheden om besluiten te nemen, als zodanig, de ruimte 
voor en geen garantie tegen een praktijk waarin projecten die als eenheid beschouwd moeten 
worden vanuit het perspectief van natuur en milieu, op ontoelaatbare wijze worden gesplitst.   

Nu kunnen dit soort vernietigingen worden toegeschreven aan ambtelijke kwaliteit of politiek 
onvermogen. Toch ben ik er niet overtuigd dat daarmee een adequate analyse is gegeven. De 
aard van de projecten is nog steeds een “materieele daad”. De innerlijke samenhang van het 
project, wordt echter meer en meer als juridische argument gebruikt tegen bepaalde 
besluitvorming, in het licht van de wettelijke voorschriften (uit de achterliggende richtijn). De 
innerlijke samenhang van het project wordt bezien vanuit het doel van dat project (is het een 
autonome ontwikkeling) en de gevolgen voor de omgeving (zijn er gecumuleerde gevolgen die 
anders buiten beschouwing blijven).  

                                                        

30 Arrest van het Hof van Justitie van de EU van 7 september 2004, in Zaak C-127/02 (Kokkelvisserij), 
beschikbaar hier: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002CJ0127:NL:PDF.  

31 ABRvS 24 augustus 2011, 200900425/1/R2 en 200902744/1/R2. Vergelijk met ABRvS 24 augustus 2011, 
2010000106/1/M2 over het tracébesluit voor de verruiming van de vaargeul van de Eemshaven – 
Noordzee, daarvan werd wel de autonome ontwikkeling erkend.  
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Het (Europese) omgevingsrecht, voor zover het projecten betreft, doorbreekt zo het klassieke 
onderscheid tussen juridisch irrelevant feitelijk handelen en besluiten met rechtsgevolg, door de 
normatieve aandacht te leggen bij de projecten zelf in plaats van de besluiten daarover. 
Niettemin blijft het elementaire onderscheid overeind staan. Daartussen ontstaat een 
gecompliceerde verhouding tussen zorgvuldige besluitvorming – waarvoor in beginsel elk 
besluit zijn eigen procedures kent – en zorgvuldige ‘projectvorming’ – waarbinnen elk besluit 
een ‘moment’ is binnen een eigen procedure. Dit is een volledig door het recht beheerst 
onderscheid, waarin makkelijk dingen mis kunnen gaan. Vanuit het omgevingsrecht bezien, zijn 
projecten zelf de eenheden waaromtrent de rechtsverhoudingen in beeld moeten worden 
gebracht. Tussen opdrachtgever, de bevoegde instanties en het publiek.  

In de wetgeving zijn verschillende pogingen gedaan om voorzieningen te treffen waarmee het 
project centraal werd gezet. Twee belangrijke wetten waarin dat is gebeurd zijn de Wabo en de 
Tracéwet. Deze worden in de volgende twee paragrafen geanalyseerd in het licht van de 
verhouding tussen de projectbenadering die erin is gekozen en de wijze waarop dat is geregeld.  

 

4 De Wabo en de kwalificatie van projecten 

De problemen die voortvloeien uit de spanning tussen de Europese richtlijnen die het project 
centraal stellen en het nationale algemeen bestuursrechtelijke vertrekpunt waarin het besluit 
centraal staat, vinden een echo in de Wabo. In die wet is beoogd een veelheid van besluiten te 
integreren in één omgevingsvergunning voor projecten. In deze paragraaf wordt een analyse 
gegeven van de vereenvoudiging van besluitvorming die daarmee is beoogd. De daarin gekozen 
aanpak is mijns inziens niet voor herhaling vatbaar. De Wabo heeft grotendeels niet een 
vereenvoudiging van besluitvorming meegebracht. Het bevat relatief veel onbruikbare 
elementen voor de begripsvorming van rechtsverhoudingen rond projecten in de nieuwe 
Omgevingswet. In deze paragraaf zal ik schetsen hoe het project centraal is gezet in de Wabo 
en welke gebreken daarbij in de wettelijke regeling naar voren komen ten opzichte van het doel 
van integratie. Het probleem is dan in belangrijke mate dat de Wabo voor de situatie van 
projecten waarin activiteiten die voorheen afzonderlijk geregeld werden met elkaar 
samenhangen, geen nieuw begrippen heeft gevormd, anders dan een zuiver feitelijk 
“onlosmakelijkheid” criterium zonder materieelrechtelijk kader.  

In de Wabo staan projecten centraal. De term “project” komt voor in de wet zelf. Daarin wordt 
over een project gesproken, voor zover dat bestaat uit een of meer van de in artikelen 2.1 of 2.2 
van die wet bedoelde activiteiten. Deze activiteiten zijn op hun beurt omschrijvingen van 
feitelijke handelingen die zijn overgenomen in verschillende, voorheen verspreide wettelijke 
voorschriften. Deze activiteiten hebben met elkaar gemeen dat ze zijn verboden zonder 
vergunning van het bevoegde bestuursorgaan. 

De kerngedachte van de Wabo kan het best worden samengevat als een clustering van 
beoordelingsvrijheid. Het idee is dat zich in de praktijk talloze situaties voordoen, waarin op de 
uitvoering van een project niet een maar meerdere wettelijke voorschriften van toepassing zijn 
op grond waarvan een vergunning is vereist. De situatie dus waarin een bepaald project in 
concreto niet alleen de voorwaarden vervult voor de toepasselijkheid van een wettelijk 
voorschrift dat het verbiedt om zonder vergunning een bouwwerk te slopen, maar tegelijkertijd 
ook de voorwaarden vervult van een of meer andere wettelijk voorschriften die bijvoorbeeld 
verbieden om zonder vergunning een beschermd monument te veranderen, een bouwwerk te 
bouwen, een inrichting op te richten, een uitrit te maken, enzovoorts. Waar voorheen volgens 
elk van die wettelijke voorschriften op basis van afzonderlijke aanvragen moest worden beslist 
over even zoveel vergunningen, voorziet de Wabo nu in regeling waarin de verschillende 
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verbodsbepalingen zijn geïntegreerd in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wabo, waarvan door 
middel van één besluit omgevingsvergunning kan worden verleend. 

Een goed voorbeeld van een geval waarvoor de Wabo is geschreven levert de uitspraak van de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 21 september 2012, waarin meteen als 
einduitspraak werd geoordeeld over een omgevingsvergunning.32 Deze vergunning gaf 
toestemming voor het slopen van een bedrijfsgebouw, het bouwen van een nieuw gebouw en 
van een opslagruimte voor houtsnippers, het planologisch strijdig gebruik en voor het maken 
van een uitrit. Met andere woorden, precies de casus waarop de Wabo ziet.  

Het probleem was echter dat er niet ook toestemming was gegeven, noch gevraagd, voor het 
milieurechtelijke aspect van de opslag van de houtsnippers. Aanvrager en bestuursorgaan 
hadden volstaan met een melding. Door de verzoekende partij, de Stichting Natuur en 
Milieufederatie Utrecht, was echter opgeworpen dat een vergunning had moeten worden 
gevraagd nu het bij de snippers om een afvalstof zou kunnen gaan. De rechter ging hierin in 
mee: de omgevingsvergunning werd vernietigd omdat de milieurechtelijke aspecten van de 
opslag (lees: het oprichten van een inrichting) en in het verlengde daarvan de effecten op de 
omgeving, onvoldoende zijn onderzocht. Met andere woorden, men had niet vastgesteld of het 
wellicht niet nodig zou zijn ook het milieudeel aan te vragen, zodat het bestuursorgaan over de 
hele vergunning nog niet zou kunnen beslissen.  

De aard van het gebrek, aldus de voorzieningenrechter, geeft geen aanleiding de rechtsgevolgen 
in stand te laten, zelf te voorzien of een bestuurlijk lus te maken:  

“nu bij de huidige stand van zaken niet zonder meer kan worden aangenomen dat 
sprake is van een herstelbaar gebrek en niet is te voorzien door wie, op welke wijze en 
op welke termijn opnieuw op de aanvraag van vergunninghouder zal worden beslist.”33 

Als dit niet de definitie is van rechtsonzekerheid? In wezen is er niet alleen een gebrek in het 
onderzoek van het bestuursorgaan (artikel 3:2 Awb) maar ook een fout van de aanvrager die op 
grond van artikel 2.7 Wabo de inrichting bij de aanvraag had moeten betrekken. Het gevolg is 
ondertussen dat het hele project niet door kan gaan. Enerzijds omdat de Wabo alle activiteiten 
onder één vergunning heeft gerangschikt. Anderszijds omdat de rechter aan de ‘onlosmakelijke 
samenhang’ een ruime strekking geeft, waar het gaat om de belanghebbenden. Alle activiteiten 
hangen volgens de voorzieningenrechter samen. 

Hoe is deze jurisprudentie mogelijk? De wetgever heeft weliswaar voorop gesteld dat niet de 
afzonderlijk voor een project vereiste besluiten, maar het project zelf, centraal staat, maar 
nagelaten die projecten ook in de meest voorkomende gevallen van innerlijke samenhang te 
omschrijven. In plaats van een nieuwe materiële formulering van het verbod om zonder 
vergunning ‘een project’ als die in het genoemde voorbeeld te ondernemen, heeft de wetgever 
de afzonderlijke verbodsbepalingen in de oude termen gehandhaafd. De beperkingen van de 
beoordelingsvrijheid die de aanvrager en het bevoegd gezag toekomen bij de uitleg van deze 
afzonderlijke begrippen, zijn dus nog onverkort aanwezig. Hoewel de Wabo dus één 
omgevingsvergunning in het vooruitzicht stelt, moet de aanvrager en het bevoegd gezag nog 
steeds afzonderlijk beoordelen of zijn houtsnipperopslag een ‘bouwwerk’ is, een ‘inrichting’ en 
een gebruik in strijd met het bestemmingsplan.  

                                                        

32 LJN: BX8440, Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht. 

33 Voorzieningenrechter Rb. Utrecht, 21 september 2012, LJN: BX8440. Zie boven bij voetnoot 32. 
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Dat is misschien ook helemaal niet zo gek. Het is namelijk nog niet zo eenvoudig om tot die 
nieuwe begripsontwikkeling te komen. De wetgever heeft daartoe bij de Wabo kennelijk geen 
kans gezien. Maar het gevolg is wel dat in de dagelijkse interpretatie van de regels, geen 
integratie is bereikt door de artikelen 2.1 en 2.2 maar slechts een clustering. Elke oude op het 
enkele geval gerichte regel (bijv. de sloop van een bouwwerk) is er nog. De voorwaarden voor 
de toepasselijkheid van het verbod zonder omgevingsvergunning op te treden zijn niet 
geïntegreerd.  

Ondertussen wordt door artikel 2.7 echter aan de aanvrager wél de opdracht gegeven om de 
vraag te beantwoorden of in zijn project van een ‘onlosmakelijke samenhang’ sprake is, tussen 
de activiteiten waarvoor de wetgever geen materiele woorden had. Want als van die innerlijke 
samenhang in het project sprake is, dan mag de aanvrager de verschillende voorwaarden die in 
de onderdelen van artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo zijn opgenomen, niet meer als afzonderlijke 
rechtsregels beschouwen maar moet hij dit als één regel uitleggen op grond waarvan de ‘sloop-
bouw-oprichting-maken’ van dat ‘bouwwerk-gebouw-inrichting-uitrit’ is verboden zonder 
vergunning van het bevoegd gezag.  

Het gevolg is dat in de praktijk de vraag naar de onlosmakelijke van artikel 2.7 centraal zal 
staan. Maar wanneer is er een dergelijke samenhang tussen het slopen van een bouwwerk en 
het bouwen van een ander bouwwerk? Anders dan de jurisprudentie die hierboven is genoemd 
over de innerlijke samenhang van projecten onder de Europese richtlijnen, is voor het 
samenhang-criterium van de Wabo geen enkel materieel kader of doel beschikbaar. Bij de mer-
richtlijn kan worden betoogd dat door het splitsen, bepaalde cumulatieve gevolgen op het 
milieu buiten beeld blijven zodat het project (deels) aan de doelstelling van de richtlijn wordt 
onttrokken. Bij de Wabo is van een dergelijk cumulatief verband tussen een bouwwerk en een 
inrichting geen sprake.  

Het samenhang-criterium van de Wabo is daarom ook wel ‘puur feitelijk’ genoemd.34 Als de 
‘feitelijke handeling’ ondeelbaar is, maar wel onder twee of meer ‘activiteiten’ van artikel 2.1 en 
2.2 valt, dan is er onlosmakelijke samenhang. Bepalend is in deze visie of één feitelijke 
handeling per definitie meer dan één omgevingsvergunningplichtige activiteit is. Als het echter 
zuiver feitelijk is, dan is de vraag waarom dit moet worden geregeld. Het is immers niet zo dat 
de besluitvorming over een zodanig ondeelbaar project dus ook ondeelbaar is. Door aan de 
consequentie van samenhang ook te verbinden dat de gehele besluitvorming tot een 
besluitmoment teruggebracht diende te worden, heeft de Wabo aanvankelijk met de 
chronologie van het project (en tijd is juist één van de kenmerken van projecten) geen rekening 
gehouden. De praktische wens om eerst de besluitvorming over de planologische 
toelaatbaarheid van het bouwen van een bouwwerk (lees: het gebruik van gronden of 
bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, de activiteit van artikel 2.1, eerste lid, 
onderdeel c, van de Wabo) af te ronden om daarna in detail de vergunning voor het bouwen 
van dat bouwwerk zelf (lees: de activiteit van artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wabo) 
aan te vragen, is door artikel 2.7 ontoelaatbaar is geworden. Althans, anders dan als gefaseerde 
verlening van delen van de vergunning volgens artikel 2.5 van de Wabo. In artikel 2.2.1 van 
wetsvoorstel 33 135 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in 
verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele 
verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (hierna: wetsvoorstel 33 135), wordt dit 
probleem voor deze combinatie van activiteiten verholpen. 

                                                        

34 J. Robbe, ‘Ruim een jaar Wabo-jurisprudentie’, JBplus 2012/1 p. 21. 
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Het probleem wat daarbij volgens mij bestaat is dat als gevolg van deze regel in de praktijk niet 
alleen moet worden nagegaan of in concreto de omschrijving van in de artikelen 2.1 en 2.2 
bedoelde activiteiten wordt vervuld, zodat kan worden vastgesteld dat deze regels van 
toepassing zijn. Ook zal, als dat het geval is, moeten worden bepaald of de concrete 
verrichtingen “onlosmakelijk” zijn. Als dit een zuiver feitelijke kwestie zou zijn, dan is daarop 
bij twijfel geen zinnig juridisch antwoord te geven. Het antwoord zou dan bouwtechnisch, 
milieuhygienisch, waterstaatkundig, of anderszins kunnen zijn. Het enige kader voor de 
beantwoording van deze vraag lijkt te zijn dat voorkomen diende te worden dat door het niet 
erkennen van ‘onlosmakelijke samenhang’ allerhande projecten aan de beoogde werking van 
de Wabo zouden worden onttrokken. Met andere woorden, het verbod om geen gebruik te 
maken van de voorzieningen van de Wabo. 

Overigens is in de Wabo op sommige aspecten wel een verdere regeling van de samenhang 
doorgevoerd. Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen, wordt indien nodig 
op grond van artikel 2.12 Wabo ambtshalve aangemerkt als aanvraag om omgevingsvergunning 
voor met het bestemmingsplan strijdig gebruik (c-grond) waarvoor een ander toetsingskader 
geldt. Dezelfde wending is echter niet mogelijk voor een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor het oprichten of wijzigen van een inrichting (e-grond). In een 
uitspraak die het spiegelbeeld van de houtsnippersuitspraak is, was het planologisch strijdig 
gebruik weggelaten uit de aanvraag. Het bevoegd gezag was echter toch niet van plan een 
dergelijke gebruik toe te staan, dus weigerde kortheidshalve. De Rb. Almelo 19 september 2012, 
acht dit een ontoelaatbaar verlaten van de grondslag van de aanvraag. In dit geval was niet de 
aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. 

Hoewel de handelwijze van verweerder niet onbegrijpelijk is, is deze wel onjuist. Verweerder 
moet bezien of de aanvraag voorziet in alle onlosmakelijk samenhangende activiteiten. Indien 
in de aanvraag een activiteit ontbreekt, kan toepassing gegeven worden aan art. 4:5 Awb en 
wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld zijn aanvraag aan te vullen. Wordt de aanvraag 
niet aangevuld, dan kan besloten worden de aanvraag buiten behandeling te laten. 
Vorenstaande lijdt uitzondering indien sprake is van de combinatie bouwen en strijd met het 
bestemmingsplan. Op grond van art. 2.10 lid 2 Wabo geldt dat een aanvraag om te bouwen 
tevens wordt aangemerkt als een aanvraag voor een planologisch strijdig gebruik als bedoeld in 
art. 2.1 lid 1, aanhef en onder c Wabo. Die situatie doet zich hier echter niet voor. Een 
aanvraag voor de activiteit “bouwen” is niet gedaan. Met het thans bestreden besluit is 
verweerder, zoals ook door eiser is gesteld, buiten de grondslag van de aanvraag getreden. Het 
besluit kan om die reden niet in stand blijven. Verweerder zal, indien hij meent dat sprake is 
van een met het bestemmingsplan strijdig gebruik, eiser alsnog in de gelegenheid moeten stellen 
zijn aanvraag aan te vullen.35  

De Wabo heeft zo een belangrijk deel van de wettelijke voorschriften waarvan bij een concreet 
project moet worden beoordeeld of deze op dat project van toepassing zijn, geconcentreerd in 
één wet. Door bovendien te voorzien in de mogelijkheid om daarvan met één besluit 
“omgevingsvergunning” te verlenen kan de besluitvorming over projecten die zich in de 
geschetste situatie bevinden, op de grondslag van één aanvraag worden gedaan en zodoende 
worden vereenvoudigd. De behoefte aan deze regeling is in het algemeen deel van de memorie 
van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Wabo geïllustreerd met de situatie waarin voor een 
verbouwing van een bouwwerk, behalve een bouwvergunning ook een 

                                                        

35 Rb. Almelo 19 september 2012, LJN: BX8015. 
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monumentenvergunning nodig was, en bovendien een aanpassing of afwijking van het 
bestemmingsplan. 

Vanuit het project en de aanvraag geredeneerd, is een opvallend onderdeel van de Wabo echter 
dat deze casus in feite twee keer is geregeld. Naast de genoemde artikelen 2.1 en 2.2 is er de 
regeling van artikel 2.7 van de Wabo over de onlosmakelijke samenhang tussen activiteiten. Op 
grond van dat artikel is de aanvrager verplicht om in een casus als die van de memorie van 
toelichting, ook voor alle activiteiten een omgevingsvergunning aan te vragen. In een situatie 
waarin bijvoorbeeld het (ver)bouwen van een bouwwerk (een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onderdeel a, van de Wabo) tevens een wijziging van een monument inhoudt (een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel b, onder 1° van de Wabo), moet de 
vergunningaanvraag op elk van die activiteiten betrekking hebben. Het bijzondere van deze 
regel is, dat het – bij activiteiten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn – in feite een 
verbod inhoudt voor een aanvrager om géén behoefte te hebben aan de voorziening die de 
Wabo met de regeling van artikelen 2.1 en 2.2 biedt. Met andere woorden, gij zult van de 
mogelijkheid tot een geïntegreerde vergunning van geconcentreerde verboden gebruik maken!  

De Wabo heeft geleid tot een schaduwvocabulaire van ‘toestemmingen’, ‘deelvergunningen’ of 
in termen van artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht ‘besluitonderdelen’ van de 
‘omgevingsvergunning’ om niet van besluit te hoeven spreken.36 En van ‘activiteiten’ die 
afzonderlijk of gezamenlijk een ‘project’ vormen, maar ook onlosmakelijk verbonden kunnen 
zijn in een concrete feitelijke handeling. Ondertussen zijn door de wet geen nieuwe aan de 
praktijk verbonden begrippen gevormd die de nieuwe rechtens relevante objecten kunnen 
benoemen, zoals de bouwwerk-tevens-inrichting fenomenen, die in een beweging worden 
gebouwd-opgericht (installatie, bijvoorbeeld?). De regel van ‘onlosmakelijke samenhang’ werkt 
als substituut voor deze begrippenarmoede. 

Het ‘project’ staat dus weliswaar centraal in de Wabo, maar op een relatief abstracte en formele 
manier en zonder daarvoor aanknopingspunten te bieden anders dan “onlosmakelijke 
samenhang”. Er is beoordeling nodig van de regels in het licht van het project om te weten of 
het een project is in de zin van de Wabo, én er is een beoordeling nodig van het project, in het 
licht van de regels om te zien of het ook voor de Wabo als eenheid moet worden beschouwd. 
De gekozen uitleg is door de rechter toetsbaar. De jurisprudentie is dus belangrijk op dit terrein. 
Maar ook als de betekenis duidelijk is, is het resultaat van deze beoordelingen slechts kennis 
over de toepasselijkheid van de regels en de vereiste omgevingsvergunning – niet of die 
vergunning ook kan en zal worden verleend. De beleidsvrijheid, en als die er niet is, de kaders 
die daarvoor zijn vastgesteld, blijft verspreid geregeld. Met als belangrijkste uitzonderingen van 
de artikelen 2.10 en 2.12 Wabo. 

Deze zogenoemde “integratie van toetsingskaders” wordt vaak als een brug te ver gezien. Ook 
voor de Omgevingswet heeft het kabinet al te kennen gegeven die niet te zullen slaan. Zoals in 
de volgende paragraaf over de Tracéwet zal blijken, is het de vraag of dit werkelijk zo veraf is 
als meestal wordt gedacht. Daar wordt namelijk op een relatief flexibele manier een dergelijke 
integratie van toetsingskaders wel bereikt. Daar is namelijk niet een formele integratie van 
besluiten die voortvloeien uit verschillende wettelijke voorschriften met beperkte 
beoordelingsvrijheden, maar juist een materiele integratie van de beleidsvrijheid bereikt.  

                                                        

36 Zie J. Robbe, hierboven bij voetnoot 34 over de gevolgen voor bijv. belanghebbende, trechters, 
enzovoorts 
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De Wabo heeft weliswaar het ‘project’ centraal willen zetten maar is er niet in geslaagd dat te 
ontwikkelen tot een rechtsbegrip van de verhoudingen die er bij projecten toe doen. In plaats 
daarvan functioneert de ‘onlosmakelijke samenhang’-regel als substituut. Bij gebrek aan een 
positieve omschrijving van de projecten die de Wabo als het nieuwe vertrekpunt zag, is het de 
aanvrager en via artikel 4:5 Awb ook het bevoegd gezag verboden om projecten te splitsen. Het 
kader waarbinnen dit plaatsvindt is niet de integrale beheersing van de besluitvorming over een 
project, maar de integratie van besluiten in een beslismoment.  

 

5 Tracéwet: de concentratie van beleidsvrijheid 

Van geheel andere orde dan de Wabo is de Tracéwet. Hoewel het bij de Tracéwet gaat om 
grote infrastructurele projecten die worden ondernomen onder regie van het Rijk, is een 
vergelijking met de Wabo zinvol omdat de benadering van de complexe besluitvorming over 
projecten een geheel andere is. Deze benadering heeft echter geleid tot wat een materiele 
integratie van toetsingskaders kan worden gezien, waaraan ook de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State heeft bijgedragen met jurisprudentie die inmiddels ook buiten de 
Tracéwet wordt toegepast. Van deze regeling kunnen lessen worden getrokken ook voor de 
regeling van andere projecten dan slechts die van het Rijk.  

Bovendien kan bij het onderwerp van complexe besluitvorming in het omgevingsrecht de 
Tracéwet niet onbesproken blijven. De wet is in werking sinds 1 januari 1994 en nadien 
herhaaldelijk gewijzigd – in een aantal gevallen met het oog op de versnelling van de 
besluitvormingsprocedure. De laatste ingrijpende wijziging is gedaan door de op 1 januari 2012 
in werking getreden wet van 1 december 2011 tot wijziging van de Tracéwet met het oog op de 
versnelling en verbetering van de besluitvorming over infrastructurele projecten. Deze wet 
vloeide voort uit de omarming door het kabinet van de adviezen “Sneller en Beter”, van de 
Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten (de Commissie Elverding).37 

Centraal in de Tracéwet staat het tracébesluit.38 Een tracébesluit kan betrekking hebben op de 
aanleg of wijziging van een hoofdweg, van een landelijke spoorweg of van een hoofdvaarweg 
(artikel 8 Tracéwet) en moet voldoen aan de inhoudseisen artikel 10 van de Tracéwet. Vereist is 
onder andere een beschrijving van het project – de maatregelen, inpassing en ligging – en van 
het tracé. Aan een tracébesluit zijn rechtsgevolgen verbonden (artikel 13 Tracéwet) die er onder 
meer toe strekken dat het tracé doorwerkt in de ruimtelijke ordening. Zo geldt het tracébesluit 
als voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening en als 
omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, 
van de Wabo van een bestemmingsplan of beheersverordening wordt afgeweken. Anders dan 
sinds de invoering van de Crisis- en herstelwet bij de omgevingsvergunning van artikel 2.1, 
eerste lid, onderdeel c, van de Wabo (afwijkingsbesluit) het geval is, moet het tracébesluit nog 
steeds binnen een jaar nadat het onherroepelijk is geworden zijn overgenomen in een 
bestemmingsplan of beheersverordening (zie artikel 13, eerste, derde, vierde en tiende lid, van 
de Tracéwet). 

De rest van de Tracéwet biedt grotendeels een procedure, die inhoudt dat ter voorbereiding van 
een project een deugdelijke verkenning wordt uitgevoerd naar het probleem en de mogelijke 
oplossingen, zodat een voorkeursbeslissing kan worden genomen over het al dan niet 

                                                        

37 Zie H. Gierveld, hierboven bij voetnoot 3. 

38 Hoofdstuk III van de Tracéwet 
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ondernemen van een project. Wordt daartoe overgegaan dan kan in de planuitwerkingsfase een 
tracébesluit worden genomen en worden de voor de uitvoering daarvan benodigde 
vergunningen gecoördineerd voorbereid en vastgesteld. Tot slot bevat de Tracéwet enkele 
voorzieningen voor de realisatie van de projecten, in de sfeer van onteigening, 
belemmeringenwetgeving en schadevergoeding. 

Een zeer belangrijk kenmerk van een tracébesluit is, dat het een publiekrechtelijke besluitfiguur 
is voor de opdrachtgever van het project, doorgaans de Minister van Infrastructuur en Milieu.39 
De aloude privaatrechtelijke grondslag van projectbesluitvorming, is met de Tracéwet dus 
verlaten. Dit verschilt met de projecten waarover de Wabo regels stelt. In de Wabo gaat het om 
een vergunning die met het oog op een bepaald openbaar belang worden genomen, waarbij dat 
belang vaak wordt afgewogen tegen het belang wat het project beoogt te dienen. De met het 
tracébesluit te dienen doelen (in de zin van artikel 3:4 van de Awb) zijn tegelijkertijd de doelen 
van het project zelf. De afweging van deze te dienen projectdoelen (voor de omgeving: ook 
infrastructuur is daar immers onderdeel van) tegen de nadelige gevolgen (voor de omgeving), 
verloopt dus anders dan bij een reguliere vergunning.  

Anders dan bij een vergunning het geval is, gaat het tot vaststelling van het tracébesluit bevoegd 
gezag rechtstreeks over wat de “innerlijke waarde” van het project genoemd kan worden: de 
motieven en doelen van dat project in brede zin. De vergunningverlener daarentegen kan niet 
op die manier in de motieven van de aanvraag treden, maar heeft te blijven bij de doelen 
waartoe hij de bevoegdheid tot vergunningverlening heeft verkregen. Zo bezien heeft het 
tracébesluit eveneens, zo niet meer de karaktertrekken van een bouwplan waarvoor vergunning 
wordt gevraagd dan van de vergunning als zodanig. Een groot verschil daarbij is evenwel is dan 
dat de wet aan de voorbereiding van dat ‘bouwplan’ strengen eisen stelt en aan de vaststelling 
van dat ‘bouwplan’ door de ‘opdrachtgever’ zelf rechtsgevolgen verbindt voor anderen. 
Daarnaast is in het tracébesluit aandacht voor de inpassing van het tracé in de omgeving op een 
wijze die bij een bouwplan niet vanzelfsprekend aan de opdrachtgever toevalt. 

De Tracéwet is tot stand gebracht op basis van het inzicht dat het noodzakelijk is voor de 
opdrachtgever van het project, om regie te kunnen voeren over de besluitvorming die het 
project vereist. Op die basis is het oorspronkelijke wetsvoorstel gegrond. Nu dat in belangrijke 
mate betekent dat voor tracébesluiten de medewerking van de gemeenteraden die bevoegd zijn 
bestemmingsplannen aan te passen, niet langer doorslaggevend is, wordt de Tracéwet vaak 
gezien als een regeling van ruimtelijk bestuursrecht. Hoewel de planologische aspecten 
inderdaad cruciaal zijn, is het belang van het kunnen voeren van regie over de besluitvorming 
van het project van algemenere betekenis. Zo zijn er meer beslissingen die genomen moeten 
worden dan die over de planologische toelaatbaarheid, van vergunningen vanwege de 
natuurbescherming tot beslissingen in het kader van aanbestedingsprocedures. De termijnen die 
in de Tracéwet worden gesteld, zijn afgestemd op de besluitvorming over het gehele project, 
niet op dit of dat ene besluit.  

Opvallend is dat de Tracéwet voor deze regie niet voorziet in de integratie van alle benodigde 
besluiten in één besluit. De Tracéwet geeft in plaats daarvan een procedure waarin de 
voorbereiding en afwegingen die voor de verschillende besluiten nodig zijn voor de uitvoering 
van het tracébesluit, gecoördineerd worden. Toch is dat niet zonder materieelrechtelijke 
betekenis. Met het tracébesluit wordt wel de vraag of de diverse uitvoeringsvergunningen 
moeten worden verleend in feite al genomen. Er vindt dus op een relatief abstract niveau al een 
beleidsafweging plaats over het kunnen instemmen met het project. Ik zou dit kenmerk de 

                                                        

39 De Tracéwet spreekt niet over ‘opdrachtgever’, die term is hier ontleend aan de mer-richtlijn.  
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concentratie van de beleidsvrijheid in het tracébesluit willen noemen. Dat wil zeggen de 
concentratie van de in meerdere of mindere mate aanwezige beleidsvrijheid die aanwezig is 
voor de verschillende (uitvoerings)besluiten die nodig zijn voor het project, in het tracébesluit 
waarmee over de vraag óf het project doorgang kan vinden wordt besloten.  

De concentratie van beleidsvrijheid betekent dat de uitvoeringsvergunningen de facto niet meer 
kunnen worden geweigerd, maar laat onverlet dat de precieze voorschriften waaronder 
verlening zal plaatsvinden nog niet in detail hoeven vast te staan. Er is dus sprake van een 
afweging waarin een materiele integratie van toetsingskaders in abstracto plaatsvindt. Deze 
concentratie van beleidsvrijheid komt tot uitdrukking in verschillende regels van de Tracéwet: 
de medewerking die andere bestuursorganen verschuldigd zijn aan het welslagen van de 
coördinatie, de indeplaatstredingsbevoegdheid van de minister in het geval niet of niet tijdig 
overeenkomstig de aanvraag wordt beslist, de regel dat bedenkingen tegen een ontwerp-
uitvoeringsbesluit, voor zover dat zijn grondslag vindt in een tracébesluit, daarop geen 
betrekking kunnen hebben (zie artikel 20, derde, zesde en elfde lid, van de Tracéwet) en de 
regel dat beroepsgronden tegen uitvoeringsbesluiten, voor zover die gegrond zijn op het 
tracébesluit, daarop geen betrekking kunnen hebben (artikel 27 van de Tracéwet). 

De keerzijde van deze concentratie van beleidsvrijheid in het tracébesluit, is dat bij de 
vaststelling ervan aannemelijk gemaakt zal moeten worden dat wettelijke weigeringsgronden 
van nog te nemen uitvoeringsbesluiten geen belemmering zullen opleveren voor de 
uitvoerbaarheid van het besluit. Dit is in de jurisprudentie onder de noemer van de 
uitvoerbaarheid van het tracébesluit aan de orde.  

Voor concentratie van beleidsvrijheid zonder formele integratie van besluiten bestaan 
praktische redenen, nog afgezien van de vaak wenselijke mogelijkheid om te kunnen faseren. 
Het stelt de minister in staat om de regie te voeren over de procedure, zonder zelf voor de 
onpraktische taak te staan een grote hoeveelheid besluiten te nemen die voor tracéwetprojecten 
nodig kunnen zijn, en waartoe allerlei andere bestuursorganen, ook in verschillende gemeenten 
of provincies, bevoegd gezag kunnen zijn. Bovendien wordt op deze wijze de betrokkenheid 
van de voor die uitvoeringsbesluiten bevoegde en deskundige bestuursorganen bij het project 
verzekerd. 

De Tracéwet waarborgt dus door procedurele regels en coördinatie van besluiten, dat een 
‘projectbesluit’ (het tracébesluit) kan worden genomen, waarin de toetsingskaders van alle 
verder op het project nog van toepassing zijnde vergunningen, voor zover die voor de 
projectbeslissing ten principale – over nut en noodzaak, de keuze voor bepaaldelijk dit project, 
eventueel te treffen maatregelen – relevant zijn, integraal aan de orde kunnen komen. Dit 
betekent een door de rechter gerespecteerde integratie op de hoofdzaken op van de relevante 
toetsingskaders, waarin de verschillende daarin voorkomende openbare belangen van belang 
kunnen zijn.  

Een tracébesluit vertoont karaktertrekken van bouwplannen. Dit betekent ook dat op een relatief 
abstract niveau een afweging wordt gemaakt van de met het project te dienen doelen en de 
algemene of openbare belangen die met de uitvoeringsbesluiten zijn gemoeid. Deze afweging 
ziet op de nut en noodzaak van het project, de vraag of de nadelige gevolgen van het project 
wel in verhouding staan tot de te dienen doelen, en in dat kader ook de keuze voor juist dit 
project tegen de achtergrond van mogelijke alternatieven. In de jurisprudentie is voor de 
toetsing van deze projectbeslissing ten principale, een lijn in ontwikkeling die erop neerkomt 
dat slechts indien blijkt dat het betreffende bestuursorgaan niet in redelijkheid tot het project 
heeft kunnen komen, de onrechtmatigheid daarvan op dit punt aan de orde komt.  
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6 De rechter en de innerlijke waarde van projectbesluiten  

De concentratie van beleidsvrijheid in het tracébesluit betekent dat de vraag óf een project door 
kan gaan of niet, niet langer bij elk op dat project toepasselijke besluit aan de orde is, maar de 
facto in één afweging wordt gemaakt. Het gevolg daarvan is dat de belangenafweging die plaats 
moet vinden, de materiele belangenkaders of toetsingskaders van al die andere bevoegdheden 
integreert in de afweging over de beslissing ten principale over het project en daarna niet meer 
aan de orde komt bij het nemen van de onderliggende uitvoeringsbesluiten. Het gevolg is dat de 
afweging om meerdere openbare belangen onderling kan gaan en een abstracter karakter heeft 
dan wanneer het slechts de concrete afweging van het project en dat ene bij het 
uitvoeringsbesluit betrokken belang. Hoewel het dus een eenmalig project betreft, geldt de 
afweging dus het gehele project en alle daarbij betrokken besluiten.  

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft dit in haar jurisprudentie 
onderkend en haar beoordeling van de besluitvorming over het project daarop aangepast. Het 
kader wordt daarin verschaft door artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 
Dat bepaald hoe wordt omgegaan met nut en noodzaak, alternatieven, nadelige gevolgen en 
compensatie van en voor het project. Dit plaatst alle op de besluitvorming of het project 
toepasselijke regels in een verband.  

Inhoudelijk bezien is de toetsing van de innerlijke waarde van het project zeer terughoudend. 
Het opvallende aan deze jurisprudentie is, dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich hierin 
opstelt op dezelfde terughoudende manier als aan de orde is bij de toetsing van materiële 
wetgeving. De formuleringen over politieke en bestuurlijke inzichten, zijn wat dat betreft ook 
terug te voeren op het Landbouwvliegersarrest van de Hoge Raad.40 Dat arrest kwam erop neer 
dat de vaststelling en uitvoering van materiele wetgeving (niet zijnde formele wetgeving) door 
de rechter op onrechtmatigheid kon worden beoordeeld, op grond van willekeur. Dat wil 
zeggen dat het betreffende overheidsorgaan, in aanmerking genomen de belangen die bekend 
waren of hadden moeten zijn, “in redelijkheid niet tot het betreffende voorschrift is kunnen 
komen”. De Hoge Raad vervolgde toen als volgt: 

“Daarbij heeft de rechter niet tot taak om de waarde of het maatschappelijk gewicht dat 
aan de betrokken belangen moet worden toegekend, naar eigen inzicht vast te stellen,  
terwijl zowel de aard van de wetgevende functie als de positie van de rechter in ons 
staatsbestel, zoals deze mede in art. 11 Wet Algemeene Bepalingen tot uiting komt, 
meebrengen dat hij ook overigens bij deze toetsing terughoudendheid moet 
betrachten.”41  

Op grond van artikel 11 van de Wet algemene bepalingen is het de rechter verboden de 
‘innerlijke waarde of billijkheid der wet’ te beoordelen. Politieke en bestuurlijke inzichten zijn 
des rechters. Bij de toetsing van verordeningen of ministeriele regelingen hanteert de Afdeling 
bestuursrechtspraak een vergelijkbare overweging. De rechter is hier zeer terughoudend, stelt 
zich op als grensrechter en laat de beoordeling van de ‘innerlijke waarde’ aan de politiek. 

                                                        

40 HR 16 mei 1986, NJ 1987, 251 m.nt. Scheltema, AB 1986, 574 m.nt. P.J.J. van Buuren 
(Landbouwvliegers). 

41 Zie voetnoot 40. 
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Vanaf de uitspraak over het tracébesluit A4 Burgerveen-Leiden hanteert de Afdeling 
bestuursrechtspraak deze overwegingen ook voor projecten.42 In die uitspraak overweegt de 
Afdeling voor het eerst bij niet-wetgeving, als volgt: 

“De Afdeling overweegt dat vaststelling van een tracébesluit een belangenafweging 
vergt, waarbij politieke en bestuurlijke inzichten een belangrijke rol spelen. Bij die 
afweging geldt ingevolge artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, 
dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit niet 
onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. Het is 
aan de minister om alle verschillende betrokken belangen tegen elkaar af te wegen. De 
rechter kan slechts concluderen dat deze afweging in strijd is met artikel 3:4, tweede lid, 
wanneer de betrokken belangen zodanig onevenwichtig zijn afgewogen, dat de 
minister niet in redelijkheid tot dat besluit heeft kunnen komen. Bij deze toetsing heeft 
de rechter niet tot taak om de waarde of het maatschappelijk gewicht dat aan de 
betrokken belangen moet worden toegekend naar eigen inzicht vast te stellen.43 

Deze benadering wordt voor wegenprojecten al snel geconsolideerd.44 Ook komt hij terug in 
zaken over spoorwegprojecten45 en hoofdvaarwegen.46 Voor de Afdeling is echter niet 
beslissend dat het gaat om besluitvorming op basis van de Tracéwet of de Spoedwet 
wegverbreding. Ook de aanleg van provinciale wegen, door middel van een provinciaal 
inpassingsplan wordt door de Afdeling op dezelfde manier benaderd. In een controversieel 
wegproject in het noorden van het land, oordeelde de Afdeling als volgt: 

“Met betrekking tot de mogelijke alternatieven voor het gekozen tracé van De centrale 
as stelt de Afdeling voorop dat de vaststelling van een plan dat een infrastructureel 
project zoals De centrale as mogelijk maakt een belangenafweging vergt, waarbij 
politieke en bestuurlijke inzichten een belangrijke rol spelen. Provinciale staten hebben 
beleidsvrijheid bij het afwegen van alle belangen die betrokken zijn bij de vaststelling 
van het plan. De voor- en nadelen van alternatieven dienen in die afweging te worden 
meegenomen.”47 

Ook bij provinciale infrastructurele projecten is dus een terughoudende rol van de Afdeling aan 
de orde, vanwege de aard van het infrastructurele project. Bovendien staat de vraag naar 

                                                        

42 Hoewel de formuleringen bij deze projecten over het algemeen stabiel zijn, komen de door L.J.A. 
Damen in diverse AB gesignaleerde slordigheden in het gebruik van beleidsvrijheid of beoordelingsvrijheid 
ook af en toe voor. Niet valt bijvoorbeeld in te zien waarom bij ABRvS 30 november 2011 (tracébesluit A2 
Passage Maastricht) de minister plots slechts beoordelingsvrijheid heeft, terwijl het net als in alle andere 
zaken om beleidsvrijheid gaat.   

43 ABRvS 15 september 2010, 200904401/1/M2 (tracébesluit A4 Burgerveen-Leiden). Dit was de eerste 
uitspraak die is gedaan nadat de Wet versnelling besluitvorming wegprojecten, de Tracéwet en de 
Spoedwet wegverbreding had gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Commissie Elverding. 

44 VzABRvS 4.11.2010, 201008134/3/M2 (tracébesluit Rijksweg 74), ABRvS 17.11.2010, 201004771/1/M2 
(tracébesluit Rijksweg 31 Leeuwarden) en ABRvS 2.3.2011, 201006781 (Wegaanpassingsbesluit A1 't 
Gooi). 

45 ABRvS 26.1.2011, 200904295/1/T1/M2 (tracébesluit Sporen in Arnhem), ABRvS 20.7.2011, 
200905214/1/M2 (tracébesluit Sporen in Utrecht deeltracé Utrecht Centraal - Houten) en recent ABRvS 15 
februari 2012, 201105267/1/R4 (tracébesluit Sporen in Den Bosch).  

46 ABRvS 24 augustus 2011, 201000106/1/M2 (tracébesluit Verruiming Vaargeul Eemshaven). 

47 ABRvS 9 november 2011, 201009220/1/R4 (provinciaal inpassingsplan De Centrale As). 
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alternatieven in de sleutel van een afweging van artikel 3:4 van de Awb, al noemt de Afdeling 
die niet als het om inpassingsplannen gaat. Dat betekent dat er niet een zelfstandige toetsing 
van de alternatieven plaats vindt door de rechter, maar slechts in het kader van een toetsing van 
de vraag of niet in redelijkheid tot het al gekozen project is kunnen komen.48  

Dat niet het besluit, maar de aard van het project hiervoor bepalend is, wordt bevestigd door de 
uitspraak van de Afdeling over het Rijksinpassingsplan voor de Gasopslag Bergermeer. Daarmee 
werden ook hele reeks andere besluiten gecoördineerd voorbereid en vastgesteld. Ook hier stelt 
de Afdeling de rol van politieke en bestuurlijke inzichten bij de belangenafweging over “een 
besluit voor een project als het onderhavige” voorop.49 

Deze jurisprudentie ondersteund de stelling van dit preadvies dat projecten zelf de 
rechtsvormen aan het worden zijn, die bepalend zijn voor de daarop betrekkende 
rechtsverhouding. Met inbegrip dus van de verhouding tussen het bevoegd gezag en de rechter. 
Met de jurisprudentie die in deze paragraaf is aangewezen, heeft de Afdeling een kader 
geschapen waarin het met de complexiteit van de op het project en de besluitvorming daarover 
toepasselijke omgevingsrecht in samenhang kan omgaan. Dat kader wordt verschaft door artikel 
3:4 van de Algemene wet bestuursrecht.  

In feite wordt via dat kader beoordeeld of het bevoegd gezag niet in redelijkheid tot zijn project 
is kunnen komen, althans het plan of besluit waarmee over dat project ten principale is beslist. 
Elementen die daarbij aan de orde komen zijn dan de nut en noodzaak van het project, 
waarvoor vaak structuurvisies of plannen op basis van de Planwet verkeer en vervoer een rol 
spelen. Dit is het element van de doelen die het project of de daarmee te treffen voorzieningen 
te dienen en of het project geschikt is daarvoor. In datzelfde kader wordt de gemaakte keuze 
ook bezien tegen de achtergrond van onderzochte alternatieven. Bij deze vraag spelen 
onderzoeksverplichtingen een rol, en de milieueffectrapportage waarin alternatieven onderzoek 
aan de orde kan zijn.50 Een volgend element is of de eventuele voor de omgeving nadelige 
gevolgen van het project niet zodanig onevenredig zijn dat op grond daarvan niet tot het project 
besloten had kunnen worden. Bij die laatste vraag, kunnen ook compenserende maatregelen 
aan de orde komen en schadekwesties voor omwonenden. In de uitspraak over De Centrale As 
stelt de Afdeling de vraag naar natuurcompensatie zo: “Of de aangevoerde beroepsgronden 
over de bescherming van landschappelijke en natuurwaarden in dit geval tot een ander oordeel 
leiden”. Dat wil zeggen een ander oordeel dan dat in redelijkheid voor het project gekozen kon 
worden zoals was gedaan boven het zogenoemde Groene Alternatief.51 In de uitspraak over 
tracébesluit N61 Hoek-Schoondijke wordt de ruimte voor keuze als volgt samengevat:  

“Voor het aantasten van de rechtmatigheid van de keuze van de minister voor de 
aanleg van de N61 is onvoldoende dat wordt gewezen op andere mogelijk 

                                                        

48 Vergelijk voor de aanleg van provinciale wegen ook ABRvS 7 december 2011, 201011757/1/R1 en 
201012728/1/R1 (provinciaal inpassingsplan Buitenring Parkstad). 

49 ABRvS 2 mei 2012, 201105967/1/R1 (Rijksinpassingsplan Gasopslag Bergermeer). 

50 Onder de Crisis- en herstelwet geldt een beperkt regime voor alternatievenonderzoek, zie art. 1.11 Chw. 
Vergelijk voor een situatie waarin de zelfstandige verplichting van de Wet milieubeheer om alle 
redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven volwaardig te onderzoeken speelt, ABRvS 8 februari 
2012, 201100875/1/R2 (Windturbinepark Noordoostpolder) r.o. 2.22. 

51 Zie bij voetnoot 47, r.o. 2.6.11. 
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aanvaardbare oplossingen, maar moet aannemelijk worden gemaakt dat de keuze van 
de minister redelijke gronden ontbeert .”52 

Uit deze jurisprudentie komt een beeld naar voren waarin de figuur van projectbesluitvorming 
het mogelijk maakt om voor ingrijpende projecten een afweging te maken waarin de met dat 
project te dienen doelen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de nadelige gevolgen 
daarvan voor de leefomgeving. Deze beoordeling van de innerlijke (omgevings)waarde van 
projecten, acht de Afdeling bestuursrechtspraak een kwestie van belangenafweging waarbij 
politieke en bestuurlijke inzichten een belangrijke rol spelen. Daarbij is dan van belang, welke 
bijzondere regels van omgevingsrecht nog gelden voor de bescherming van de concrete 
waarden die daarbij betrokken zijn. Dit levert immers de uitvoeringsbesluiten waarvan de 
beleidsvrijheid is geconcentreerd in de beslissing over het project ten principale.  

Projecten en de beslissingen ten principale daarover, leveren op deze wijze een rechtsvorm 
onder het redeneringsregime van artikel 3:4 Awb, waarover op twee niveau kan worden 
besloten over ingrijpende aanleg of wijziging van de leefomgeving. Op een abstracter niveau 
vindt een evenredigheidsoordeel plaats, over de innerlijke waarde van een project, om te 
bepalen of dat doorgang kan vinden. Dit besluit is vervolgens niet meer bij de onderliggende 
besluitvorming aan te tasten. Dat laatste vloeit immers voort uit de regels van de Tracéwet, dat 
zienswijzen en beroepen die zien op onderdelen van uitvoeringsbesluiten die hun grond vinden 
in het tracébesluit niet langer aan de orde zijn. 

Met deze rol van het project als rechtsvorm, gevoed door Europese richtlijnen voor de 
milieueffectbeoordeling en de Habitatrichtlijn, is ook de aard van dat project veranderd. Zo is 
het van belang geworden welke aspecten van een project de daadwerkelijk beoogde 
voorzieningen zijn, welke de maatregelen om nadelige gevolgen te beperken, en dan nog of dat 
om mitigatie gaat of om compensatie. Op die problematiek ga ik hier niet verder in. Het belang 
ervan wordt echter onderstreept door de recente prejudiciële vragen aan het Europese Hof van 
Justitie over precies dit onderwerp in een zeer recente zaak over het tracébesluit A2 ’s-
Hertogenbosch-Eindhoven.53 

 

7 Projecten en het verband tussen vergunning en projectbesluit 

Projecten zijn en blijven materiele daden maar de tijd dat ze daarmee ook meteen juridisch 
irrelevant werden is voorbij. Projecten hebben zich ontwikkeld tot rechtsvormen. Dat betekent 
niet alleen dat het ‘project’ een juridisch begrip is geworden, waarmee rechtsverhoudingen 
worden aangeduid met betrekking tot fysieke werken met gevolgen voor de omgeving die zijn 
onderworpen aan talloze regels. Het betekent ook dat de aard van projecten als zodanig 
veranderen. Deze bestaan niet louter uit civieltechnische werken, waterstaatswerken, 
infrastructurele werken, bouwwerken, enzovoorts. Projecten bestaan uit ‘activiteiten’ die al dan 
niet ‘onlosmakelijk samenhangen’. De voorzieningen kunnen de kern van het project zijn, of de 
mitigatie of compensatie. Projecten zijn zelf splitsbaar, faseerbaar en combineerbaar op 
manieren waaraan in toenemende mate juridische regels zijn verbonden en waarover in 
toenemende mate juridische debatten worden gevoerd. 

                                                        

52 ABRvS 5 oktober 2012 (Tracébesluit N61 Hoek-Schoondijke). 

53 ABRvS 7 november 2012, 201110075/1/R4 en 201201853/1/R4 (tracébesluit A2 ’s-Hertogenbosch-
Eindhoven). 
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Onder deze omstandigheden wordt de besluitvorming over projecten uit de aard van de 
projecten al complexer. Het recht speelt daarin een belangrijke rol. Toch wordt die rol nog 
maar weinig gevolgd door analyse en begripsvorming. In de jurisprudentie komt echter een 
beeld naar voren waarin projecten, naar hun aard de besluitvorming op twee niveaus leggen. 
Enerzijds dat van de concrete vergunningen en uitvoeringsbesluiten. Dit is als het ware de 
besluitvorming “op de grond”. Dat wil zeggen de beslissingen over deze boom, die 
dassenburcht, dat water, of dit geluidscherm. Over al deze besluiten heeft de wetgever al 
weigeringsgronden of belangenkaders gegeven die in ogenschouw genomen moeten worden bij 
de verlening en het verbinden van voorschriften daaraan of het stellen van beperkingen. 
Daarboven is er de beslissing ten principale. Dat wil zeggen de vraag of toestemming wordt 
gegeven. Deze beslissing komt vanuit het elementaire vertrekpunt van het algemeen 
bestuursrecht toe aan alle bevoegde gezagen voor elke vergunning die voor een project nodig is. 
In de beslissing ten principale kan al deze beleidsvrijheid tezamen genomen worden. Dat is 
onvermijdelijk om de eenheid van het project te bewaren. Het is ook onvermijdelijk abstracter 
dan in vergelijking met de concrete afzonderlijke vergunning. 

Het verband tussen deze twee aspecten of vormen van projectbesluitvorming geeft zicht op een 
procedure voor de besluitvorming over het project. Daarbij blijft het accent liggen bij het 
project, maar kan door materiele normen worden voorzien in een afwegingsproces. Het huidige 
omgevingsrecht kent verschillende voorbeelden. Ten eerste de benadering van de Tracéwet, 
waarin het tracébesluit geldt als het moederbesluit voor de onderliggende uitvoeringsbesluiten 
die – over het algemeen gesproken – nadien gecoördineerd worden voorbereid. Daarover is 
hierboven al het nodige gezegd.  

Ten tweede de benadering van de passende beoordeling van artikel 6, derde en vierde lid, van 
de Habitatrichtlijn. Daarin staat niet de brede afweging voorop, maar een strikte norm met een 
beperkte beoordelingsvrijheid (in dit geval van de gevolgen van een project in het ligt van de 
instandhoudingsdoelstellingen van een habitatgebied). De beoordeling van de gevolgen aan 
deze norm als negatief leidt ertoe dat een project in beginsel moet worden geweigerd. Dit is de 
toets van artikel 6, derde lid, die naar doel en strekking kan worden verricht door iemand met 
de kennis van de beheerder van het betrokken habitatgebied. Niet de innerlijke waarde van het 
project is hier relevant, maar slechts de gevolgen daarvan voor het te beschermen gebied. Bij 
een initiële weigering kan echter toch een bredere afweging met beleidsvrijheid aan de orde 
komen, die er uit bestaat dat de met het project gemoeide openbare belangen, toch om 
dwingende redenen en bij ontstentenis van alternatieven zwaarder kunnen wegen dan de 
belangen van het concrete habitatgebied die met de initiële weigering zijn gemoeid. Dit is de 
toets van artikel 6, vierde lid, van de Habitatrichtlijn die naar doel en strekking een afweging 
inhoud van verschillende openbare belangen. Deze stap heeft veel weg heeft van een 
projectbeslissing ten principale, met een abstractere afweging van belangen, zoals die 
besproken is aan de hand van de jurisprudentie van de ABRvS in paragraaf 6 van dit preadvies. 
Indien deze bredere afweging leidt tot het doorgaan van het project heeft dat als gevolg dat in 
het – eveneens abstracter geformuleerde – belang van de algehele samenhang van het Natura 
2000 netwerk de nodige compenserende maatregelen moeten worden getroffen.  

Een derde variant wordt gesuggereerd door de Wabo, waarin ingevolge de artikelen 2.10 en 
2.12 een bouwvergunning die niet kan worden verleend wegens strijd met het bestemmingsplan, 
behandeld moet worden als een aanvraag tot afwijking daarvan volgens de bredere 
belangenkader voor het beslissen op een dergelijke aanvraag. Dat bredere kader houdt onder 
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meer in dat het project moet strekken tot een goede ruimtelijke ordening.54 Ongelukkig is echter 
dat aan deze stap, die net als in de Habitatrichtlijn voortkomt uit de toepassing van een 
materiele norm op het project – namelijk strijd met het bestemmingsplan – zodat de 
behandeling al is begonnen, tegelijkertijd betekent dat de voorbereidingsprocedure veranderd. 

Wat deze drie voorbeelden illustreren is dat de innerlijke samenhang, samenstelling en waarde 
van projecten die naar hun technische aard werken of werkzaamheden inhouden, in 
toenemende mate voorwerp van juridisch debat en regeling. Deze ontwikkeling heeft 
fundamentele consequenties voor het omgevingsrecht en het bestuursrecht. Projecten worden 
namelijk een juridisch concept voor het duiden van rechtsverhoudingen in complexe feitelijke 
situaties en komen daarmee naast het besluitbegrip te staan als juridisch relevante fenomenen. 

Tussen de projectbesluitvorming over een project ten principale en een reguliere vergunning, 
bestaan belangrijke verschillen, bijvoorbeeld voor zover het gaat om de bevoegdheden. De 
beslissing over een project ten principale wordt genomen door of vanuit het standpunt van de 
opdrachtgever van dat project. Het project moet strekken tot de doelen die ook met dat besluit 
worden gediend. Als gevolg van deze situatie is de ‘opdrachtgever’ doorgaans een publiek-
private samenwerking. In het voorbeeld van het Rijksinpassingsplan voor Gasopslag Bergermeer, 
bijvoorbeeld tussen een particuliere initiatiefnemer en de ambtshalve bevoegde minister van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.55 Binnen dat kader geeft deze bevoegdheid de 
overheid een relatief sterke positie in vergelijking tot de situatie waarin de overheid gebonden is 
aan de grondslag van de aanvraag.56 

Tegelijkertijd is er een cruciaal verband wat niet over het hoofd gezien moet worden: voor 
enigszins complexe projecten zijn allebei de rechtsfiguren nodig. Projectbesluiten zoals een 
tracébesluit en reguliere vergunningen betreffen telkens hetzelfde object, maar vervullen 
daarvoor een andere rol. Hun verhouding wordt echter bepaald door de aard van het project. 
En belangrijker, je kunt niet de een in de ander doen opgaan zonder aan complexiteit toe te 
voegen. De relevante relatie is dus niet die tussen een projectbesluit en het project, of een 
vergunning en een project, maar tussen het projectbesluit waarin een bredere afweging mogelijk 
is en de vergunning die een beperkte beoordeling inhoudt met betrekking tot hetzelfde project. 

In de kabinetsplannen die bekend zijn over de voorbereiding van de Omgevingswet is sprake 
van drie rechtsfiguren die van belang zijn voor het onderwerp van dit preadvies, complexe 
besluitvorming over projecten. Dit zijn het projectbesluit, de vergunning en de 
omgevingsverordening. Over de precieze verhoudingen, overeenkomsten en verschillen tussen 
deze figuren is nog maar weinig duidelijk. Wel laat het zich raden op welke bestaande 
rechtsfiguren dit drietal, als die het uiteindelijke wetsvoorstel halen, straks zal zijn terug te 
voeren. Dat is ten eerste het tracébesluit, die de beslissing ten principale inhoudt van projecten 
tot aanleg of wijziging van hoofdinfrastructuur. Ten tweede is er de omgevingsvergunning, die 
weinig introductie nodig heeft, maar ziet op het verlenen van toestemming voor projecten. En 

                                                        

54 Dit is de besluitvormingsprocedure die tot een verzelfstandiging van de projectbesluitvormingsprocedure 
heeft geleid nu met de Crisis- en herstelwet is geregeld dat deze afwijkingsbesluiten niet hoeven te worden 
gevolgd door een bestemmingsplan. Overigens kan deze variant, zodra wetsvoorstel 33 135 dat in 
paragraaf 4 is genoemd, de chronologie in de projecten heeft erkend in weerwil van artikel 2.7 van de 
Wabo, ook andersom werken. 

55 Zie hierboven bij voetnoot 49. 

56 Vgl. ABRvS 27 juni 2012, 201109458/1/R1 (bestemmingsplan Harbrinkhoek). Artikel 3.9 van de Wro 
relativeert deze relatieve positie wellicht enigszins. 
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ten derde is er het bestemmingsplan waarvan de toekomst lijkt te liggen in de 
omgevingsverordening.  

Hiervoor is geschetst hoe uit de Habitatrichtlijn, de Tracéwet en de Wabo procedures 
voortvloeien die uitlopen op een afweging waarin breder moet worden gekeken: naar de 
projectdoelen in relatie tot de nadelige gevolgen voor de habitat en met het oog op eventueel 
compenserende maatregelen. Voor alle drie deze voorbeelden geldt dat zij een 
projectbesluitelement bevatten en een vergunningselement. De kunst zal zijn om deze 
onderling in een procedure te verbinden die uitgaat van het project als rechtsvorm.  

Daarbij is een laatste opmerking relevant. Projecten hebben, net als besluiten, twee zijden. 
Enerzijds bevorderen zij bepaalde belangen. Anderzijds schaden zij andere belangen. Een 
gevolg hiervan is dat ook voor overheden onderling, het project van het ene bestuursorgaan een 
beheerprobleem kan veroorzaken voor het andere. Wanneer ten behoeve van de bouw van een 
verzorgingstehuis een fietspad aan de openbaarheid moet worden onttrokken, wordt het 
algemeen belang van het openbaar verkeer afgewogen tegen dat wat is gemoeid met de bouw 
van het verzorgingstehuis. De verschillende omgevingsfactoren en hun waarden staan 
regelmatig in een wederkerige verhouding. Projecten veranderen de leefomgeving en daarmee 
die verhoudingen. Elk project heeft zodoende al gauw twee kanten. De bouw van een ecoduct 
kan een actief project zijn voor de verwezenlijking van Natura 2000, waarover de 
opdrachtgever beslissingen neemt. Tegelijkertijd is het een potentiele inbreuk op het veilig en 
doelmatig gebruik van de weg waarover het ecoduct moet worden aangelegd, zodat daarvoor 
een vergunning zal worden verleend door de wegbeheerder, waarin onder andere eisen aan 
hoogte en afrastering en stabiliteit kunnen worden gesteld zodat het verkeer geen hinder heeft.  

Deze meerzijdigheid houdt in dat er, ook voor een en dezelfde feitelijke handeling, 
verschillende gezichtpunten zullen blijven – die van beheer en die van ontwikkeling. Het is niet 
vaak zinvol deze te integreren in een enkel besluit. In ieder geval is duidelijk dat de focus van 
de Wabo op het besluit (de omgevingsvergunnig) als het brandpunt van integratie ertoe heeft 
geleid dat de voorschriften (de artikelen 2.1 en 2.2) waaraan een project in de praktijk 
gekwalificeerd moet worden en die daarbij uitleg en toepassing krijgen niet zijn geïntegreerd. 
Hetzelfde geldt voor de zogenoemde toetsingskaders, dat wil zeggen de voorschriften die direct 
van toepassing zijn op de uitoefening van de bevoegdheid om de omgevingsvergunning te 
verlenen. Net als voor de voorschriften die maken dat een project een vergunning nodig heeft, 
geldt voor de toetsingskaders dat deze niet zijn vereenvoudigd. Het gevolg is dat de Wabo niet 
heeft gezorgd voor een vocabulaire waarmee de relevante rechtsverhoudingen in het 
feitencomplex van projecten in essentie worden aangeduid. Dit staat ook in de weg aan een 
verdere integratie van de toetsingskaders. De Wabo is als het ware op het verkeerde 
aanknopingspunt ontworpen. De rechter krijgt daarin niet de kans tot rechtsontwikkeling bij te 
dragen. De rechter is vooral bezig met ‘onlosmakelijke samenhang’ en de fouten die gemaakt 
kunnen worden met de beoordelingsvrijheid. 

In contrast daarmee is door de rechter van de projectbesluitvorming van de Tracéwet een 
rechtsontwikkeling ondernomen die een breder toetsingskader suggereert voor projecten als 
rechtsvormen. Het omgevingsrecht gaat op heel verschillende wijzen om met de problematiek 
die projecten opleveren, en regelt die problematiek tegen de achtergrond van een algemeen 
bestuursrechtelijk kader waarin projecten oorspronkelijk juridisch irrelevant waren. Zoals de 
voorbeelden van de Tw en de Wabo laten zien, is dat niet alleen op heel verschillende wijze 
gebeurd, maar ook zodanig dat het soms moeilijk is om te zien dat er een gedeeld onderliggend 
inzicht is wat verder ontwikkeld moet worden: dat van de eenheid van projecten in het 
bestuursrecht. 
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Het omgevingsrecht bevindt zich nu, net als het algemeen deel, in een turbulente tijd. De Crisis- 
en herstelwet is hiervan een symbool. Voor het omgevingsrecht geldt dat dit in belangrijke mate 
vergelijkbaar is met de fase waarin het algemeen deel zich bevond in de jaren dertig van de 
vorige eeuw. Complexe besluitvorming, zoals het hier is besproken, is dan ook niet een louter 
technisch onderwerp over procedures. Het raakt ook aan de rol die het bestuursrecht speelt in 
het openbaar bestuur. Die rol is deels technisch – onze regels kunnen als een high-tech 
zwempak werken of als zand in de machine – maar ook, wat F.J.A. Huart in de jaren dertig 
benoemde als educatieve taak van het bestuursrecht: algemene begrippen, niet om daar 
deductief allerlei zaken van af te leiden, maar als basisvocabulaire om eenheid, eenvoud en 
grip te houden op de van zichzelf al gecompliceerde stof.57  

 

8 Conclusie 

Over de vraag of de complexiteit van de regelgeving zal afnemen is niet iedereen even 
optimistisch. Schueler verwachtte er in 2003 in ieder geval niet te veel van.  

“Pogingen tot deregulering zijn weliswaar niet zinloos geweest omdat zij er aan hebben 
bijgedragen dat binnen de overheid en de politiek men zich ervan bewust begint te 
worden dat regelgeving een keerzijde heeft. Maar per saldo wordt de regelgeving 
omvangrijker en complexer zonder dat daar een kruid tegen opgewassen lijkt te zijn. 
(…) We moeten ervan uitgaan dat de regelgeving in de voor ons liggende tijd nog 
verder zal toenemen, complexer zal worden en voor een deel ontoepasbaar of in haar 
toepassing onbegrijpelijk zal zijn.”58 

Het risico is inderdaad aanwezig. Maar de complexiteit van de regelgeving is geen 
natuurfenomeen. Het is een eigen constructie waarin de bestuursrechtelijke en 
omgevingsrechtelijke discipline een belangrijke rol spelen. Wanneer onze begrippen niet meer 
deugen omdat ze niet de rechtsverhoudingen aanduiden waarmee juridisch inzicht kan worden 
verkregen in op zichzelf al complexe projecten. Het onbehagen in het omgevingsrecht uit zich 
vooral in een kritische houding op de wetgeving. Toch kan van de wetgever niet alle 
ontwikkeling worden verwacht. Is het niet ook de wetenschap en de VAR geweest waaraan de 
ontwikkeling van het algemeen deel van het bestuursrecht in belangrijke mate te danken is?  

De begrippen en aannames van het algemeen deel van het bestuursrecht en het omgevingsrecht 
hebben een onderlinge spanning. Hoewel projecten volgens de een juridisch irrelevant zijn, 
vormen het centrale figuren voor de ander. Dit preadvies heeft betoogd dat projecten niet 
juridisch irrelevant zijn. In het omgevingsrecht boet het besluitbegrip in aan de explaining 
power die het ooit heeft gehad. Door daaraan desondanks vast te houden worden de 
rechtsverhoudingen in en rondom complexe projecten niet eenvoudiger gemaakt. Het probleem 
van complexe besluitvorming is daarom niet in de eerste plaats de complexiteit, maar het feit 
dat deze zich manifesteert in de besluitvorming.  

De rol van het bestuursrecht en in navolging daarvan van het omgevingsrechtelijke denken, in 
de constructie van deze complexiteit is aanzienlijk. Dat is niet simpelweg een kwestie van 
wetgeving. Het gaat om de ontwikkeling van rechtsbegrippen. Het vocabulaire waarmee 

                                                        

57 Zie hierboven bij voetnoot 8. 

58 B.J. Schueler, Het zand in de machine. Over de noodzaak tot beperking van de rechtsbescherming, 
Rede, Vossiuspers UvA, Amsterdam 2003, p. 16, digitaal beschikbaar via:  
http://www.aup.nl/do.php?a=process_visitor_download&editorial_id=899. 
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professionele juristen de complicaties van de wereld tegemoet kunnen treden, om de ook vaak 
complexe rechtsverhoudingen daarin vereenvoudigd aan te duiden. Dat helpt de 
gedachtewisseling, het inzicht en het begrip van de situatie. Het ontwikkeling in het 
omgevingsrecht om aan complexiteit iets te doen, door deze terug te brengen tot één 
besluitmoment is de verkeerde stap in de goede richting geweest.  

Nadat het project centraal is gezet, is het niet zinvol de besluiten te integreren, maar de regels 
die de verhoudingen met betrekking tot een project regelen. De omgevingsrechtelijke taak ligt 
dan bij de vormgeving van de materiele normstelling daarbij. Het algemeen bestuursrecht zou 
de procedure voor zijn rekening kunnen nemen. Wellicht is de Omgevingswet hiervoor een 
mooie gelegenheid. 

In dit preadvies heb ik geprobeerd een analyse te geven en een richting aan te wijzen voor 
verder denkwerk over oplossingen. Het gevaar is groot dat ik daarbij zelf in de valkuilen ben 
gestapt waarop ik juist heb geprobeerd te wijzen. Gelukkig is er de vergadering van de Jonge 
VAR 2012 om deze fouten te corrigeren.  

 


