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1. INLEIDING

Complexe besluitvorming is een veelzijdig issue. Door decennia heen is dit onderwerp in 
verschillende gebieden en op verschillende manieren beschreven. De complexiteit van 
besluitvorming speelt bijvoorbeeld in zowel het omgevingsrecht als in het economisch 
bestuursrecht, waarover de andere twee preadviezen gaan. De focus van de publicaties lag en ligt 
veelal op de wijze waarop de besluitvorming minder complex kan worden gemaakt, dus versimpeld, 
en daardoor kan worden versneld. Hierbij is het onderwerp steeds negatief benaderd. 

Om de besluitvorming te versimpelen moet echter worden bepaald wanneer besluitvorming 
complex is. De term complexe besluitvorming lijkt op het eerste gezicht helder, maar niet helder is 
wanneer objectief is te bepalen dat een besluitvormingsproces complex is. Is er een definitie van 
complexe besluitvorming te geven of kan worden bepaald wanneer besluitvorming als complex kan 
worden aangemerkt? Als is bepaald wanneer sprake is van complexe besluitvorming, dan kan 
daarna worden gekeken naar de oorzaken hiervan. Pas als de oorzaken zijn bepaald, kan worden 
gekeken naar mogelijke oplossingen voor de complexiteit. 

Voor de beoordeling van complexe besluitvorming is het wenselijk om te bezien in hoeverre een 
algemene methode kan worden gehanteerd. Hiervoor wordt op basis van de analyse van de 
complexe besluitvorming, de achterliggende oorzaken en de eventuele oplossingen bepaald of een 
algemene aanpak van dit fenomeen mogelijk is. Het doel hiervan is om een beoordelingskader te 
creëren waarmee op een eenduidige wijze complexiteit in besluitvorming kan worden beoordeeld
alsmede de noodzaak en mogelijkheden om deze complexiteit weg te nemen. Hierbij baseer ik mij 
op zowel (een deel van) de beschikbare literatuur als mijn eigen praktijkervaring. Mede gezien de 
omvang van de al bestaande literatuur en de beperkte omvang van dit preadvies bied ik geen 
uitputtend beeld van complexe besluitvorming en de mogelijke oorzaken en oplossingen. Ik hoop 
echter met dit preadvies een duidelijk, doch niet uitputtend, beeld te geven en een goed startpunt 
voor de discussie tijdens de bijeenkomst van de Jonge VAR. 

2. EEN BEOORDELING VAN COMPLEXE BESLUITVORMING

Om een beeld te vormen van hetgeen kan worden verstaan onder complexe besluitvorming, bevat 
onderdeel 2.1 van dit preadvies een analyse van enkele publicaties over dit onderwerp. Mede op 
basis van deze publicaties en eigen ervaring wordt daarna een invulling van dit fenomeen gegeven, 
waarbij wordt gekeken naar mogelijke definities. Als dit fenomeen eenmaal handen en voeten heeft 
gekregen, is het vervolgens zaak de oorzaak danwel oorzaken hiervan te duiden (onderdeel 2.3). 

2.1. Een analyse van enkele onderzoeken

Om complexe besluitvorming te versimpelen dient eerst te worden bepaald wanneer er sprake is van 
complexiteit in de besluitvorming. Over complexe besluitvorming is in recente decennia veel 
geschreven. Enkele van deze publicaties bespreek ik hierna en distileer daar vervolgens de rode 
lijnen uit. Deze publicaties zijn (i) het advies van de Commissie Elverding, (ii) het advies van de 
Vlaamse Commissie Investeringsprojecten, (iii) de evaluatie van de energiewetgeving door de NMa 
uit 2012, (iv) een publicatie over de complexiteit in planologische besluitvorming van Zuidema e.a. 
en (v) het preadvies van Florijn betreffende complexiteit van wetgeving.
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(i) Commissie Elverding

In april 2008 heeft de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten 
("Commissie Elverding") het advies 'Sneller en Beter' uitgebracht.2 De minister van Verkeer en 
Waterstaat had de Commissie Elverding als opdracht meegegeven om (i) een analyse te maken van 
de vertraging van grote infrastructuurprojecten en (ii) de mogelijkheden te onderzoeken om de 
besluitvorming substantieel te versnellen en oplossingen daarvoor aan te dragen, waarbij rekening 
moet worden gehouden met de zorgvuldige belangenafweging en inspraak. Conform deze opdracht 
heeft de commissie een analyse uitgevoerd van de duur van de besluitvorming over 
infrastructuurprojecten in Nederland en een groslijst van oorzaken van vertragingen opgesteld.3 De 
commissie concludeert dat de besluitvorming in Nederland lang duurt. Vervolgens maakt de 
commissie onderscheid tussen drie groepen van oorzaken voor deze lange duur. De eerste groep 
vertragende oorzaken hangt samen met de voorbereiding van projecten en de bestuurscultuur. In de 
tweede groep staan factoren uit het besluitvormingsproces zelf. Als laatste groepeert de Commissie 
Elverding vertragende factoren in de juridische sfeer. De mogelijke verbeteringen hebben eenzelfde 
indeling in drie groepen. 

Conform de opdracht van de regering concentreert de Commissie Elverding zich op de versnelling 
van procedures voor de realisatie van grote infrastructuurprojecten. Daarbij geldt als aanname dat 
deze procedures complex zijn. Als één van de oorzaken van de vertraging wordt bijvoorbeeld 
genoemd de 'inherente' grote-project-complexiteit. Zij heeft de complexiteit niet in één besluit 
gezocht, maar in het samenspel van het gehele project. Het advies van de commissie bevat echter 
geen definiëring van complexiteit danwel een grens waarna besluitvorming als complex wordt 
gezien. 

(ii) Commissie Investeringsprojecten

Ook bij onze zuiderburen is aandacht geweest voor de besluitvorming bij complexe projecten. Door 
de Vlaamse regering was op 30 november 2009 de Commissie Investeringsprojecten geïnstalleerd 
om onderzoek te doen naar mogelijkheden om deze besluitvorming te versnellen. De Commissie 
was een tweeledige opdracht meegegeven. Ten eerste moesten de oorzaken van moeilijke en trage 
besluitvormingsprocessen worden geanalyseerd. Ten tweede werd de Commissie 
Investeringsprojecten verzocht om concrete voorstellen voor de verbetering van het 
besluitvormingsproces te formuleren.4 Bij deze tweeledige opdracht somde de Vlaamse regering 
ook drie probleempunten op, waarvan werd gezegd dat dit de belangrijkste oorzaken van uitstel of 
afstel van projecten waren. De punten zijn (i) de lange duur voor het verkrijgen van de nodige 
vergunningen, (ii) het gebrek aan danwel de broosheid van het maatschappelijke draagvlak van een 
project, waardoor besluiten regelmatig werden aangevochten en (iii) de wijze waarop de 
rechtsbescherming is georganiseerd en wordt gebruikt. Voor deze problemen diende de Commissie 
Investeringsprojecten oplossingen te bieden, waarbij er geen inperking van de inspraak- en 
participatiemogelijkheden en rechtsbescherming mocht plaatsvinden. 

                                                     
2 Commissie Elverding, Sneller en Beter, Kamerstukken II 2007/08, 29 385, nr. 18. 

3 Commissie Elverding 2008, Bijlage III.

4 De opdrachten aan de beide Commissies zijn verschillend geformuleerd. De Nederlandse Commissie dient 

te kijken naar ‘vertraging’ en ‘versnelling’. De Belgische Commissie kijkt naar ‘moeilijk’ en ‘traag’ en moet 

met voorstellen komen ten behoeve van de ‘verbetering’. De opdracht van de Belgische Commissie is 

breder geformuleerd. De resultaten van beide onderzoeken hebben echter zowel 'sneller' als 'beter' in de titel 

staan. 
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Door de Commissie Investeringsprojecten is in 2010 het verslag 'Naar een snellere en betere 
besluitvorming over complexe projecten' gepubliceerd.5 De uitkomst van het Vlaamse onderzoek is 
een lijst van in totaal 47 concrete voorstellen die moeten leiden tot versnelling van de 
besluitvorming. Deze voorstellen zijn verdeeld in drie groepen. De eerste groep bevat zogenaamde 
quick wins. Dit zijn mogelijkheden voor versnelling die kunnen worden bereikt zonder wijziging 
van de regelgeving. Het betreft oplossingen die liggen in onder meer de ambtelijke voorbereiding, 
investering in project- en procesmanagement en interbestuurlijke samenwerking. In de tweede 
groep staan mogelijkheden voor de relatieve korte termijn, waarvoor wijziging van de wetgeving 
danwel een grotere aanpassing van de procesmatige aanpak nodig is. In deze groep staat onder 
andere het voorstel voor aanpassing van de voorfase van de besluitvorming. De laatste groep bevat 
oplossingen voor de langere termijn. Het laat zich raden dat deze oplossingen niet makkelijk tot 
stand komen. Hiervoor is namelijk volledig nieuwe wetgeving of overleg met de Belgische federale 
overheid vereist. Eén van de hier opgenomen oplossingen betreft het bieden van meer 
mogelijkheden voor een bestuursrechter om meer finale geschilbeslechting te bieden. 

Gelijk het onderzoek van de Nederlandse commissie concentreerde het onderzoek van de Vlaamse 
commissie zich op de besluitvorming betreffende de realisatie van grote ruimtelijke projecten. De 
complexiteit werd aangenomen, mede vanwege de gestelde moeilijke en trage besluitvorming. Het 
doel van het onderzoek was het doen van voorstellen om deze besluitvorming te versimpelen en 
mede daardoor te versnellen. Er is echter geen definitie gegeven van de complexiteit en in het 
verlengde daarvan heeft de Commissie ook niet gekeken naar het moment waarop niet langer sprake 
zou zijn van complexiteit. 

(iii) Evaluatie NMa

Het derde onderzoek dat in het kader van dit preadvies de moeite waard is, betreft het eindverslag 
uit 2012 van de wettelijke evaluatie door de NMa van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.6  De 
NMa heeft conform diens wettelijke plicht de genoemde energiewetgeving geëvalueerd op de mate 
en de punten waarin de effectiviteit en de efficiëntie van het instrumentarium in deze wetten kan 
worden vergroot. Voor deze evaluatie zijn vier overkoepelende doelstellingen geformuleerd, 
namelijk (i) deregulering, (ii) dejuridisering, (iii) vermindering van lasten voor de overheid en (iv) 
vermindering van lasten voor de private sector.7 Het bereiken van deze doelstellingen mag echter 
niet ten koste gaan van de beoogde effectiviteit van de regulering van de markt. Daarnaast moet per 
saldo een lastenvermindering over de gehele keten worden gerealiseerd. Een lastenvermindering bij 
één stap binnen de keten mag dus niet leiden tot een evenredige of grotere lastenverhoging ergens 
anders in de keten.8

In de evaluatie van 2012 heeft de NMa gefocust op vier thema's, zijnde tariefregulering, de 
totstandkoming van de elektriciteits- en gascodes, consumentenbescherming en kwaliteit. De 
thema's tariefregulering en de totstandkoming van de codes kunnen worden gerekend tot de 
complexe besluitvorming. 

                                                     
5 Commissie Investeringsprojecten, Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten, 26 

februari 2010, te raadplegen op de website van het Vlaams Parlement onder het informatiedossier 

‘Versnelling investeringsprojecten’, 

http://www.vlaamsparlement.be/vp/informatie/pi/informatiedossiers/versnelling.html.  

6 NMa, Evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet. Eindverslag, Den Haag, april 2012. 

7 NMa 2012, p. 14.

8 NMa 2012, p. 15.
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Volgens de NMa is het systeem van de tariefregulering complex en zijn de belangen groot en 
tegengesteld.  De tariefregulering is afhankelijk van een keten van besluiten die onderling 
afhankelijk zijn. Eerst neemt de NMa een methodebesluit met daarin de methode voor het bepalen 
van het efficiënte kostenniveau van een netbeheerder. Vervolgens neemt de NMa een besluit waarin 
verschillende berekeningsfactoren worden vastgelegd. Als laatste zijn er jaarlijkse tariefbesluiten. In 
de woorden van de NMa is er dus sprake van een "besluitentrits". Besluiten zijn gebaseerd op en 
daarmee afhankelijk van eerdere besluiten. Daarnaast moeten de besluiten ten aanzien van de 
verschillende netbeheerders onderling worden afgestemd. Naar aanleiding van het voorgaande 
formuleert de NMa complexiteit als knelpunt van het tariefreguleringssysteem.  De complexiteit 
bestaat uit verschillende elementen, namelijk de hoeveelheid en samenhang van besluiten, de 
hoeveelheid en samenhang van taken, diensten en tarieven van netbeheerders en de verschillen 
tussen de regulering van de verschillende typen netbeheerders. Over deze complexiteit merkt de 
NMa vervolgens op: 

"Een zekere mate van complexiteit van het tariefreguleringssysteem is onvermijdelijk en doet recht 
aan de realiteit waarin netbeheerders en netgebruikers de elektriciteits- en gasnetten beheren en 
gebruiken. Complexiteit heeft echter ook nadelige gevolgen in het licht van de doelstellingen van 
deze evaluatie, waardoor het goed is om na te gaan of sprake is van overmatige complexiteit. Het 
verminderen van complexiteit kan ertoe leiden dat de totstandkoming van tarieven meer transparant 
wordt en dat zowel de toezichtslasten voor de NMa als de administratieve lasten voor netbeheerders 
verminderen."

De NMa verbindt complexiteit aan de hoeveelheid besluiten, taken, actoren etc. die betrokken zijn 
bij de besluitvorming en de onderlinge samenhang hiertussen. De NMa formuleert hierbij echter 
geen definitie van de complexiteit of het moment waarop de complexiteit tot een minimum is 
teruggebracht. Wel stelt de NMa dat deze complexiteit deels samenhangt met de materie. Daaruit 
kan worden afgeleid dat deze complexiteit nooit volledig is op te lossen. Naar mijn mening 
formuleert de NMa vervolgens terecht dat er niettemin nadelige gevolgen van complexiteit zijn, 
waarvan de mogelijkheid om deze te verminderen moet worden beoordeeld.

Over de totstandkoming en werking van de codes merkt de NMa op dat dit een van oudsher 
moeizaam proces is, waarin ondanks verbeteringen nog steeds belangrijke knelpunten bestaan. De 
geformuleerde knelpunten zijn hier (i) onzekerheid door lange procedures, (ii) onvoldoende 
kwaliteit van het codevoorstel en (iii) gebrek aan transparantie.9 De NMa formuleert een 
achterliggende reden voor deze knelpunten. Bij het vaststellen van de codes is volgens de NMa 
sprake van grote tegengestelde belangen van de verschillende betrokken partijen. De codes bevatten 
belangrijke regulerende regels voor de energiemarkt, waaraan meerdere soorten partijen zijn 
gebonden. Deze partijen hebben niet gelijklopende en soms tegengestelde belangen. Niettemin zijn 
deze partijen wel actief betrokken bij de vaststelling van de codes. Deze betrokkenheid blijkt 
bijvoorbeeld al aan het begin van de procedure, aangezien voorstellen voor (wijzigingen van) de 
codes uit de markt komen. De genoemde belangentegenstellingen zorgen er volgens de NMa voor 
dat het wijzigen van codes per definitie gepaard gaat met discussie over de juiste afweging van de 
belangen. Deze tegenstelling van belangen acht de NMa inherent aan het proces en daarom nooit in
het geheel te voorkomen.10

Het is opvallend dat de NMa de tariefregulering wel als complex aanmerkt en de totstandkoming en 
werking van de codes niet. Dit verschil hangt mogelijk samen met de invulling van het begrip

                                                     
9 NMa 2012, p. 59-62.

10 NMa 2012, p. 58.
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complexiteit door de NMa. De NMa acht een systeem complex als er bij het bereiken van een doel 
veel aspecten spelen. Bij de tariefregulering moet er wel met veel aspecten rekening worden 
gehouden, terwijl bij de codes blijkbaar niet veel aspecten relevant zijn. Hoogstens is er bij de codes 
sprake van een veelheid aan belangen, maar dit leidt blijkbaar niet tot de door de NMa aangeduide 
complexiteit. Ik vind het verdedigbaar om ook bij de codes aan te nemen dat er sprake is van 
complexe besluitvorming. De codes bevatten technisch moeilijke materie, die diep kan ingrijpen in 
de belangen van de betrokken partijen. Deze partijen komen daarbij recht tegen over elkaar te staan, 
waardoor het risico op het gebruik van rechtsmiddelen toeneemt. Als één partij immers wel een 
wenselijke regeling krijgt, is het zeer wel mogelijk dat een andere partij nadelig in diens belangen 
wordt geraakt. 

Het voorgaande is een concreet voorbeeld van de gevolgen van het ontbreken van een grens voor,
danwel een definitie van complexe besluitvorming. Verschillende partijen kunnen vervolgens 
verschillende visies hebben op hetgeen als complexe besluitvorming kan worden beschouwd. 

(iv) Zuidema e.a.

Een vierde relevante publicatie is de analyse door Zuidema e.a. van de betekenis van complexiteit in 
de planologische besluitvorming.11 Zij maken eerst onderscheid tussen complexiteit die is gelegen 
in hetgeen planologisch moet worden geregeld en complexiteit die ligt in de besluitvorming zelf. De 
eerste complexiteit relateert aan het onderwerp van besluitvorming, bijvoorbeeld de planologische 
inpasbaarheid van een nieuw bedrijventerrein. Bij de tweede vorm van complexiteit kan worden 
gedacht aan de noodzaak om meerdere besluiten te krijgen. Vervolgens wijzen zij erop dat bij 
complexiteit in planologische besluitvorming veelal de combinatie van beide posities wordt
bedoeld: "Het betreft dan complexiteit als criterium voor besluitvorming op basis van de 
functioneel-inhoudelijke constellatie en de daar op gerichte constellatie van besluitvormende, -
beïnvloedende en -afhankelijke partijen." Het is deze invulling van complexiteit die Zuidema e.a. 
vervolgens hanteren. Hierna maken Zuidema e.a. onderscheid tussen ordelijke en complexe 
besluitvormingsproces. In de ordelijke besluitvorming is er een grote mate van voorspelbaarheid 
doordat er lineaire relaties bestaan tussen de verschillende factoren en actoren, de directe causale 
verbanden tussen deze relaties naar de toekomst te voorzien zijn en binnen een stabiele context 
liggen. Complexe besluitvorming wordt daarentegen gekenmerkt door de onmogelijkheid om de 
uitkomst te voorspellen. Tussen de verschillende factoren en actoren binnen de besluitvorming 
ontbreken heldere en eenduidige relaties, is er sprake van een verwijderde causaliteit en de context 
waarbinnen het vraagstuk wordt behandeld maakt op een onduidelijke en weinig coherente wijze 
inbreuk op het proces. Gezien het spectrum tussen de ordelijke en complexe 
besluitvormingsprocessen wijzen Zuidema e.a. op de wenselijkheid om te spreken van een mate van 
complexiteit. De mate waarin een specifiek besluitvormingsproces complex is, ligt ergens binnen 
dit spectrum. 

(v) Preadvies Florijn

De laatste publicatie die ik hier noem is het preadvies van N.A. Florijn voor de Vereniging voor 
wetgeving en wetgevingsbeleid, getiteld 'Complexiteit en vereenvoudiging van de 
wetgevingsprocedure'.12 Dit preadvies hanteert een vergelijkbare aanpak in gradaties van simpel en 
                                                     
11 C. Zuidema, J. Visser, G. de Roo, Complexiteit en planologische besluitvorming. Over de betekenis van 

complexiteit in planologische vraagstukken, paper gepresenteerd op de discussiedag ’Lof der verwarring’, 

Rotterdam, 19 mei 2005. 

12 N.A. Florijn, ‘Complexiteit en vereenvoudiging van de wetgevingsprocedure', in: Complexiteit van 

wetgeving (Vereniging voor Wetgeving en wetgevingsbeleid), Nijmegen: Wolf Legal Publishers  2010, p. 
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complex als hiervoor beschreven bij Zuidema e.a. Florijn stelt eerst eenvoudige wetgeving 
tegenover complexe wetgeving, maar onderscheidt vervolgens nog ingewikkelde wetgeving als 
tussenstadium. Van ingewikkelde wetgeving is dan bijvoorbeeld sprake indien toepasselijke normen 
zijn vastgelegd op verschillende wettelijke niveaus en bij de toepassing ervan meerdere instanties 
zijn betrokken, maar er niettemin een zekere mate van voorspelbaarheid van de uitkomst bestaat. 
Vervolgens acht Florijn pas sprake van complexe wetgeving als de uitkomst van het proces niet of 
zeer moeilijk te voorspellen zal zijn. 

2.2. De algemene lijnen uit de onderzoeken

Uit de bovenstaande publicaties zijn enkele algemene lijnen te destilleren over de invulling van het 
begrip complexe besluitvorming.  

De mate waarin de Nederlandse en Vlaamse commissies vergelijkbare formuleringen gebruiken in 
hun onderzoeken is opvallend. De aanleiding tot de onderzoeken is de wens tot versnelling van de 
realisatie van grootschalige ruimtelijke projecten. De onderzoeken hanteerden de aanname dat deze 
projecten complex waren en keken vervolgens naar mogelijkheden om deze processen te 
versimpelen teneinde tijdswinst te realiseren. Er is daarbij geen voorafgaand kader geschetst voor 
de beoordeling van deze complexiteit danwel grens gesteld voor het moment waarop dit proces niet 
langer complex zou zijn. De analyse vond verder plaats op het niveau van het realiseren van een 
specifiek doel of project. Bij deze focus op dit niveau speelt ook de noodzaak van het verkrijgen 
van meerdere besluiten naast en na elkaar. Naarmate er meer besluiten nodig zijn, komen er ook 
meer actoren, risico's en procedures kijken bij de besluitvorming. Op dit niveau is er vanwege de 
noodzaak meerdere besluiten te verkrijgen eerder sprake van complexe besluitvorming. 

Besluitvorming kan echter op twee niveaus complex zijn. Complexiteit acht ik niet zonder meer 
afhankelijk van het verkrijgen van meerdere besluiten. Het is ook mogelijk om te spreken van 
complexiteit op het niveau van één besluit.13 Ook binnen het kader van één besluit kunnen immers 
veel actoren zijn betrokken, er kan sprake zijn van moeilijke materie of onduidelijke gevolgen van 
het te nemen besluit. Uiteraard zal besluitvorming op doelniveau eerder als complex zijn aan te 
merken, maar niettemin is complexiteit op het niveau van één besluit mogelijk. De complexiteit van 
één besluit heeft vervolgens logischerwijs ook invloed op de complexiteit op doelniveau. Naarmate 
een besluit simpeler tot stand komen, zal de complexiteit van het volledige besluitvormingsproces 
voor het realiseren van een project of doel ook afnemen.

Ook in de Evaluatie Energiewetgeving is een focus op de besluitvorming ten behoeve van een 
project of doel terug te vinden. Daarbij acht ook de Evaluatie het bestaan van een grote(re) 
hoeveelheid besluiten, actoren en taken relevant voor complexiteit. Verder is echter geen definitie 
of grens voor complexiteit van besluitvorming gesteld. 

De adviezen van Zuidema e.a. en Florijn geven op een vergelijkbare wijze invulling aan 
complexiteit. In beide onderzoeken is terug te lezen dat complexe besluitvorming geen vastomlijnd 
gegeven is. Er is eerder sprake van een indicatie van een proces dat als complex is te beschouwen, 
omdat de uitkomst van dit proces onvoorzienbaar is. Beide analyses wijzen op de interactie tussen 
een veelheid aan factoren en actoren, waardoor de uitkomst van de besluitvorming onvoorzienbaar 

                                                                                                                                                                
1-42.

13 In vergelijkbare zin Florijn 2010, p. 4: "Op het niveau van de normen zelf kan een verdere onderverdeling 

gemaakt worden, namelijk voor zover de complexiteit optreedt bij een afzonderlijke norm, dan wel bij een 

normenstelsel.".
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wordt. Afhankelijk van de omvang van de factoren en onderlinge relaties, bevind het proces zicht 
ergens tussen zeer eenvoudig en volledig complex. Naarmate de uitkomst minder is te voorzien, 
verschuift het desbetreffende besluitvormingsproces naar complex. 

2.3. Een invulling van het begrip complexe besluitvorming

De algemene lijnen worden in het volgende onderdeel samengevoegd met als doel een invulling van
het begrip complexe besluitvorming te geven. 

Ik acht geen definitie van besluitvorming of grens waarop besluitvorming complex wordt te geven. 
Het is niet bij voorbaat te bepalen op welk moment besluitvorming complex is. De complexiteit is 
niet zonder meer afhankelijk van bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid regels, procedures of 
partijen danwel een zekere mate van inhoudelijk moeilijke materie. Weliswaar is voor complexiteit 
in ieder geval een zekere omvang van deze factoren vereist, maar welke omvang dit is niet vast te 
stellen. Daarbij is de complexiteit ook in zekere mate subjectief.14 Het moment waarop 
besluitvorming als complex wordt ervaren is niet voor eenieder hetzelfde. Een specialist in het 
bestuursrecht acht een wettelijke regeling waarschijnlijk minder snel complex dan een leek op dit 
gebied. Deze leek kan echter weer een specialist zijn in bijvoorbeeld geluidsonderzoek, waarvan de 
jurist meestal minder kaas heeft gegeten.15

Complexe besluitvorming acht ik een aanduiding van een proces dat als ingewikkeld en moeilijk 
wordt ervaren, omdat bij voorbaat de uitkomst van dit proces niet is te bepalen. Dit proces begint 
met het formuleren van het voornemen om een project te realiseren danwel een besluit te nemen. 
Om tot realisatie van het project danwel een besluit te komen, vindt vervolgens de besluitvorming 
plaats. De mate van complexiteit is dan afhankelijk van de mogelijkheid om vooraf de uitkomst van 
de besluitvorming te voorzien. Een voorzienbaar besluit is bijvoorbeeld een gebonden beslissing, 
waarbij aan duidelijk geformuleerde voorwaarden moet worden voldaan. Als bij het voornemen een 
besluit te nemen duidelijk is dat aan de voorwaarden kan worden voldaan, dan is op dat moment 
ook de uitkomst van de besluitvorming te voorzien.16 Bij besluitvorming waarin een bestuursorgaan 
nog een eigen afweging moet verrichten, is de uitkomst van het proces door deze afweging minder 
voorzienbaar. 

Met het voorgaande sluit ik aan bij de door Zuidema e.a. en Florijn gehanteerde gradaties in de mate 
waarin besluitvorming eenvoudig of complex zijn. Als aan de ene zijde van het spectrum 
besluitvorming als eenvoudig en simpel kan worden beschreven, dan staat aan de andere kant van 
het spectrum complex. Afhankelijk van de voorzienbaarheid danwel onvoorzienbaarheid van de 
uitkomst van een besluitvormingsproces bevindt dit proces zich ergens op de meetlat tussen 
eenvoudig en complex. Deze invulling van complexe besluitvorming betekent wel dat een breed 
spectrum aan verschillende situaties is aan te duiden als complexe besluitvorming.  

Welke situaties dit zijn, is afhankelijk van de factoren die de voorzienbaarheid van een besluit 
raken. De voorzienbaarheid vermindert naarmate meer factoren bij de besluitvorming spelen. Als er 
met meer factoren rekening moet worden gehouden, is het resultaat van de besluitvorming bij het 

                                                     
14 Zie ook Florijn 2010, p. 11.

15 Overigens doet dit de vraag rijzen hoever de versimpeling van de besluitvorming dient te gaan. Is het 

noodzakelijk dat iedereen de besluitvorming als simpel en toegankelijk ervaart of is het afdoende als de 

specialisten deze mening zijn toegedaan? 

16 Waarbij de mogelijke complexiteit op het niveau van een project buiten beschouwing blijft. 
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begin van het proces minder duidelijk. Niet alleen de hoeveelheid factoren compliceert de 
besluitvorming, maar ook de onderlinge interactie tussen deze factoren leidt tot een verdere 
complicatie. Deze factoren beïnvloeden elkaar onderling en de wijze waarop dit gebeurt is niet 
vooraf vast te stellen. In deze invulling kan iedere factor gezien worden als een aparte draad binnen
het besluitvormingsproces. Eén of enkele naast elkaar gespannen draden leiden dan niet tot 
complexe besluitvorming. Op het moment dat velen draden samenkomen en een onontwarbare 
kluwen vormen is wel sprake van complexiteit. Van één specifieke draad kan nog het begin worden
gevonden, maar het einde is pas zichtbaar nadat de kluwen is ontward. De kluwen ontwarden staat 
dan gelijk aan het doorlopen van het besluitvormingsproces. Gaandeweg zal meer duidelijkheid 
ontstaan over de uiteindelijke uitkomst, maar het proces als geheel blijft niettemin complex. Dit is 
vergelijkbaar met de wijze waarop de NMa de besluitvorming voor tariefregulering als complex 
aanmerkt. Deze complexiteit volgde uit meerdere besluiten, actoren en taken, die ook onderling op 
elkaar ingrepen. De veelheid aan factoren en onderlinge relaties daartussen vormden dus de 
aanleiding om te spreken van complexe besluitvorming. 

Voor zover complexe besluitvorming een probleem is, ligt de oorzaak van dit probleem in de 
factoren die besluitvorming compliceren. Deze factoren bepalen waar een specifiek 
besluitvormingsproces zich bevindt binnen het spectrum van eenvoudige tot complexe 
besluitvorming. Het zijn dan ook deze factoren van complexe besluitvorming die kunnen leiden tot 
negatieve effecten, zoals ineffectiviteit, lange duur, hoge kosten en kwalitatieve verslechtering. De 
afzonderlijke factoren dienen dan dus te worden aangepakt om de besluitvorming te versimpelen. 

Het aanpakken van de afzonderlijke factoren voor complexiteit komt ook terug in de wijze waarop 
het Belgische en Nederlandse onderzoek naar de besluitvorming voor complexe projecten is 
verricht. Beide onderzoeken bevatten voorstellen om de besluitvorming te versimpelen. Deze 
voorstellen zijn gericht tegen specifieke factoren die de besluitvorming als geheel compliceren.17

Door deze complicerende factoren weg te nemen, wordt de uitkomst van de besluitvorming vooraf 
inzichtelijker. Dit gaat uiteraard niet zover dat op het moment dat een voornemen wordt 
geformuleerd de uitkomst hiervan vaststaat. Het realiseren van grote infrastructurele projecten zal 
altijd complex blijven. Niettemin kan een deelaspect van deze realisatie simpeler worden en 
daarmee de voorzienbaarheid van het volledige proces vergroten. 

Overigens is niet gezegd dat één specifieke factor al leidt tot complexe besluitvorming. Een factor 
draagt bij aan de complexiteit van besluitvorming. Een bepaalde omvang of combinatie van 
factoren leidt dan tot complexe besluitvorming. Ter illustratie het gebruik van rechtsmiddelen tegen 
besluiten. Rechtsmiddelen kunnen besluitvorming zowel procedureel als inhoudelijk compliceren. 
De procedurele complexiteit ligt in de mate waarin stappen zoals het indienen van een zienswijze of 
bezwaarschrift, het instellen van beroep of hoger beroep de voorzienbaarheid van het uiteindelijke 
besluit verminderd. De uitkomst van deze stappen is immers niet bij voorbaat vast te stellen. 
Niettemin is het enkel bestaan van rechtsmiddelen geen reden om tot complexe besluitvorming te 
concluderen. Veelal zal een enkel bezwaar tegen een bouwvergunning voor een eenvoudig 
bouwplan niet als complex zijn aan te duiden. Op het moment dat de rechtsmiddelen echter samen 
komen met andere factoren voor complexiteit dan kan besluitvorming complex worden. Dit is 
bijvoorbeeld het geval indien sprake is van een grote hoeveelheid partijen die gebruik maken van de 
rechtsmiddelen. Een ander voorbeeld is het inbrengen van nieuwe informatie door middel van 
rechtsmiddelen. In beide situaties kan het samenspel tussen rechtsmiddelen en andere factoren tot 
complexe besluitvorming leiden.

                                                     
17 Het betreft hier dus niet de complexiteit op besluitniveau, maar complexiteit op het niveau van een project 

of doel. 



(11)

2.4. Tussenconclusie: een duiding van complexe besluitvorming

Complexe besluitvorming is niet te vatten in een definitie of grens. Het is beter te spreken van de 
mate waarin een besluitvormingsproces complex is. Deze mate van complexiteit is afhankelijk van 
de voorzienbaarheid van de uitkomst van een besluitvormingsproces. Deze voorzienbaarheid 
vermindert naarmate meer factoren een rol spelen in de besluitvorming. Indien besluitvorming 
minder complex dient te worden gemaakt, dan moeten dus deze factoren worden aangepakt. 

Welke factoren tot complexiteit leiden is mede afhankelijk van het niveau waarop de 
besluitvorming wordt geanalyseerd. Als wordt gekeken naar het niveau van één besluit, dan zijn 
onder meer relevant: (i) de actoren, zoals de bestuursorganen en de personen werkzaam binnen deze 
bestuursorganen, rechtspersonen en natuurlijke personen, (ii) de te betrekken materie, waaronder de 
mogelijke kennislacunes, (iii) de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder ingewikkelde 
regelgeving, procedurele eisen en de mate waarin beleidsvrijheid danwel beslissingsruimte bestaat 
en (iv) politieke bewegingen, zoals een abrupte verandering na verkiezingen of ingrijpende 
maatschappelijke gebeurtenissen. Als er een analyse plaatsvindt van complexe besluitvorming ten 
behoeve van de realisatie van een project of doel, dan zijn de voorgaande punten nog steeds 
relevant. Deze punten worden echter versterkt, doordat er meerdere besluiten nodig zijn. Op het 
niveau van een project of doel zijn dan nog relevante factoren: (i) de onderlinge relaties tussen de 
verschillende besluitvormingsprocessen, (ii) de afhankelijkheid van meerdere bestuursorganen en 
bestuurslagen, waarbij ook conflict tussen nationale, provinciale en gemeentelijke belangen spelen 
en (iii) de toename van actoren. In het volgende onderdeel worden enkele factoren geanalyseerd op 
de mate waarin zij bijdragen aan complexiteit en kunnen worden opgelost. 

3. COMPLICERENDE FACTOREN 

In dit onderdeel van het preadvies bespreek ik enkele factoren die bijdragen aan complexiteit van 
besluitvorming. De selectie van deze factoren is in zekere mate arbitrair en persoonlijk. De gekozen 
factoren zijn (i) de kennislacunes in de besluitvorming, (ii) wijzigingen in politieke en 
beleidsmatige doelen en (iii) het gebruik van inspraakmogelijkheden bij besluitvorming. 

Alvorens in te gaan op de factoren plaats ik twee kanttekening. Complexe besluitvorming is 
vooraleerst een gevolg van onze huidige samenleving. Althans, zo vat ik het standpunt van de 
Commissie Elverding samen, zoals dit is verwoord in de inleiding van het advies.18 De samenleving 
is complexer geworden en daarmee ook de besluitvorming die deze samenleving raakt. Er dient met 
steeds meer belangen binnen een steeds kleinere beschikbare ruimte rekening te worden gehouden. 
Deze belangen worden ook daadkrachtiger verdedigd, omdat de samenleving mondiger is 
geworden. En niet alleen de omvang van de belangen neemt toe, maar door voortschrijdend 
(wetenschappelijk) inzicht wordt ook de inhoud van de belangenafweging moeilijker. Het 
versimpelen van de samenleving is echter geen reëel streven, waardoor ook het verschijnsel van 
complexe besluitvorming nooit volledig zal verdwijnen. 

De tweede kanttekening betreft de ongrijpbaarheid van het fenomeen complexe besluitvorming. 
Weliswaar is in zekere mate de oorzaak van complexiteit te achterhalen, maar het is niet mogelijk 
om de grens voor complexiteit te bepalen. Hierdoor kan besluitvorming weliswaar worden 
versimpeld, maar is het nagenoeg onmogelijk vast te stellen wanneer besluitvorming niet langer 
                                                     
18 Commissie Elverding 2008, p. 4. Een vergelijkbare overweging is terug te vinden in het verslag van de 

Commissie Investeringsprojecten: "Ook de maatschappelijke context en de feitelijke omgevings is wat ze is. 

De samenleving is de afgelopen decennia steeds complexer geworden." Commissie Investeringsprojecten 

2010, p. 14. 
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complex is. Dit hangt ook samen met de afhankelijkheid van de verschillende factoren. Per 
besluitvormingsproces levert een ander samenstel aan factoren mogelijk complexiteit. De 
versimpeling van factoren, zoals die hierna wordt voorgesteld, zal dan ook niet voor elk 
besluitvormingsproces relevant zijn. Niettemin zullen er besluitvormingsprocessen zijn die wel 
kunnen worden versimpeld, waardoor het behandelen van deze factoren van nut kan zijn. 

3.1. Kennislacunes in de besluitvorming 

Een veelgehoorde gemeenplaatsing is dat onze maatschappij risicoavers is. Veiligheid gaat voor 
alles. Wij, de burgers, dienen gevrijwaard te blijven van enig nadelig effect of gevolg van een 
ontwikkeling in onze omgeving. En mocht er toch iets fout gaan, dan is de overheid al snel de eerste 
partij waarnaar de beschuldigende vinger wijst.19 Het is in een dichtbebouwd en –bevolkt land als 
Nederland echter een illusie te verwachten dat wij gevrijwaard blijven van nadelige effecten van een
ontwikkeling in onze omgeving. In het steeds vollere Nederlandse landschap hebben nieuwe 
activiteiten of veranderingen van bestaande activiteiten al snel een impact. In plaats van te streven 
naar het voorkomen van ieder effect of gevolg ligt daarom de focus op het beheersen hiervan.20

Oftewel de impact van een ontwikkeling of besluit in het licht van de positieve en negatieve 
effecten daarvan moet aanvaardbaar zijn te achten. 

Om de hiervoor genoemde afweging te maken is het noodzakelijk om alle relevante kennis te
vergaren.21 De kennisvergaring is daarom een essentieel onderdeel van de besluitvorming. Dit 
belang is de ratio achter artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht ("Awb"), waarin bestuursorganen 
worden verplicht tot kennisvergaring over de relevante feiten en af te wegen belangen. De uitkomst 
van de kennisvergaring biedt het bestuur vervolgens de mogelijkheid om de effecten van een te 
nemen besluit in te schatten. 

Deze kennisvergaring kan echter nooit tot honderd procent zekerheid over de effecten van een 
besluit of project leiden. Onzekerheid over bepaalde effecten van een besluit of project zal altijd 
blijven bestaan. Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ("WRR") brengt dit naar 
voren in het rapport 'Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid'. De 
WRR analyseert de wijze waarop met risico's voor de fysieke veiligheid wordt omgegaan en 
concludeert dat er een omslag nodig is naar het werken met onzekerheden. Volgens de WRR is het 
voor zowel het bestuur als de samenleving in de brede zin onmogelijk om alle risico's van te voren 
te kennen en te mitigeren.22 Daarom moeten juist de onzekerheden centraal komen te staan en zo 
goed mogelijk worden vertaald in risico's. Deze vertaling kan naar zijn aard echter nooit uitputtend 
zijn, nu de risico's zelf ook onzeker zijn. Het is dus onmogelijk om in besluitvorming met elk risico 
rekening te houden en dit weg te nemen. 

Zoals ook door de WRR is geconstateerd, is er sprake van een kennislacune in de besluitvorming, 
die de besluitvorming compliceert. De gesignaleerde kennislacune heeft meerdere oorzaken.23 Drie 
                                                     
19 J. Engels, ‘Zekerheid is een illusie’, Trouw 11 mei 2012. 

20 WRR, Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid, Amsterdam: Amsterdam 

University Press 2008, p. 17. 

21 F.C.J. Neefjes, R. Bal & P.B.M. Robben, 'Normontwikkeling door Thematisch Toezicht', Tijdschrift voor 

Toezicht 2011-(2) 4, p 10. 

22 WRR 2008, p. 16.

23 Zie ook H. Woldendorp, ‘Een magistrale schijnbeweging’, M&R 2012, 8, voor een opsomming van de 

onzekerheden in de besluitvorming. 
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oorzaken zijn (i) de afhankelijkheid van deskundigheid, (ii) de afhankelijkheid van 
informatievoorziening door andere partijen en (iii) wetenschappelijke ontwikkelingen. Deze 
oorzaken worden hierna beoordeeld op de mate waarin zij besluitvorming compliceren en 
vervolgens kunnen worden opgelost. 

3.1.1. De afhankelijkheid van deskundige kennis

Eén oorzaak van de kennislacune is de noodzaak om deskundige kennis in huis te hebben. Er is 
steeds meer deskundigheid vereist om überhaupt bepaalde effecten te kennen en vervolgens deze 
effecten op waarde te kunnen schatten. Een deskundige heeft de kennis noodzakelijk om mogelijke 
effecten van een bepaalde handeling te signaleren. Vervolgens wordt veelal enkel een deskundige 
vertrouwd als het aankomt op de beoordeling van deze effecten. De meeste bestuursorganen hebben 
deze noodzakelijke deskundigheid niet in huis. Of zoals de voorzitter van de thans opgeheven 
Adviesraad Gevaarlijke Stoffen het verwoordde: “Bovendien veronderstelt een gedegen 
veiligheidsbeleid ook kennis van terreinen die een gemeente lang niet allemaal in huis kan hebben: 
toxicologie en bestuursrecht, ruimtelijke ordening en risicoanalyse, proceschemie en 
werktuigbouwkunde.”24 Veel bestuursorganen zijn door deze kennislacune afhankelijk geworden 
van externe deskundigheid. De externe deskundige legt vast welke effecten mogelijk zijn en wat de 
impact van deze effecten is. Voor een bestuursorgaan resteert dan nog een waardering van het 
deskundige advies: is dit advies bruikbaar en zijn de conclusies uit dit advies aanvaardbaar? Het is 
echter een veel voorkomend verschijnsel dat verschillende deskundigen er verschillende 
standpunten op nahouden. Welke meetmethode moet worden gebruikt, welke factoren moeten 
worden meegenomen in de beoordeling en hoe moeten de uitkomsten van het onderzoek worden 
gelezen?25 De noodzaak om deskundige kennis in huis te hebben en eventuele discrepantie tussen 
deskundigen compliceren de besluitvorming, omdat onzekerheid ontstaat over de effecten van 
besluiten en daarmee onzekerheid in de weging van de belangen. 

De noodzaak om bepaalde deskundigheid te bezitten compliceert besluitvorming, aangezien niet 
eenieder inzicht heeft in de mogelijke effecten van een besluit of project. Als de deskundigheid niet 
danwel niet afdoende aanwezig is, dan ontstaat het risico dat bestuursorganen huiverig worden een 
besluit te nemen of een besluit nemen gebaseerd op een verkeerde veronderstelling van zaken. 
Vervolgens kan er echter discussie ontstaan over de deskundigheid zelf. Het staat niet altijd zonder 
meer vast welke partij als deskundig moet worden beschouwd en tussen deskundigen kan onderling 
discussie bestaan. Deze afhankelijkheid van deskundige kennis heeft geen positieve effecten voor 
de besluitvorming. Het uiteindelijk te nemen besluit wordt weliswaar beter naarmate de 
noodzakelijke deskundigheid aanwezig is, maar juist de noodzaak om deze deskundigheid te hebben 
vormt de complicerende factor. 

De mate waarin deskundige kennis nodig is voor de besluitvorming hangt af van de mate waarin
een onderwerp of materie technisch, biologisch, natuurkundig of op enige andere wijze ingewikkeld 
is. Het versimpelen van de materie zelf is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om bij wet- of 
regelgeving te bepalen dat bepaalde materie niet bij de besluitvorming hoeft te worden betrokken. 
Een bepaling kan bijvoorbeeld vastleggen dat in de besluitvorming geen rekening hoeft te worden 
gehouden met de effecten van bepaalde gevaarlijke stoffen op de externe veiligheid. Daargelaten de 
juridische houdbaarheid van een dergelijke en vergelijkbare bepalingen vanwege internationale en 
Europese verplichtingen, heeft dit uitsluiten een negatief effect op de kwaliteit van besluiten. In de 
besluitvorming hoeft niet langer met alle effecten rekening te worden gehouden, waardoor de 

                                                     
24 A. Schreuder, ‘Er is iets grondig mis met het denken over veiligheid’, NRC Handelsblad 27 januari 2011. 

25 Neefjes e.a. 2011, p. 10.
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aanvaardbaarheid van een project of besluit afneemt. Risico’s kunnen bijvoorbeeld op 
onaanvaardbare wijze toenemen. Het versimpelen van de materie of het uitsluiten ervan in de 
besluitvorming is dus mijns inziens geen mogelijke oplossing. 

De realiteit is dan ook dat de noodzaak om deskundige kennis te hebben niet volledig kan worden 
weggenomen. Hierdoor moeten de besluitvormingsprocedures worden aangepast op deze 
afhankelijkheid. Het moet mogelijk worden geacht om de afhankelijkheid van deskundige kennis in 
de besluitvormingsprocedure te verminderen door keuzes te maken in de wet- en regelgeving. Bij 
wet- en regelgeving kan namelijk een invulling worden gegeven aan hetgeen in de 
besluitvormingsfase als deskundig kan worden beschouwd. In een algemene maatregel van bestuur 
of ministeriële regeling kan bijvoorbeeld worden opgenomen welke methode voor meten of 
berekenen dient te worden gehanteerd, welk model moet worden toegepast of welke niveaus of 
waarden voor bepaalde effecten dienen te worden gehanteerd, al dan niet in een bandbreedte. Op 
vergelijkbare wijze kan in de wet- en regelgeving danwel het beleid worden opgenomen welke 
partijen als deskundigen zijn aan te merken. Dit kan door een lijst bij te houden van de partijen die 
als deskundigen zijn aangewezen of door te werken met certificering.26 Voor het toezicht kan 
bijvoorbeeld gewerkt worden met gecertificeerde bureaus.27 Voor dergelijke certificering is 
natuurlijk wel weer regelgeving noodzakelijk, controle van de certificerende instantie en 
vertrouwen in de gecertificeerde bureaus.28

Door in algemene regels keuzes te maken ten behoeve van deskundigheid, is in de besluitvorming 
geen afweging hieromtrent meer nodig. De besluitvorming kan zich baseren op de wet- en 
regelgeving en daarmee sneller worden doorlopen. Vervolgens is er in de besluitvormingsprocedure 
geen discussie mogelijk of een rechterlijk oordeel noodzakelijk, mits de wet- en regelgeving een 
afdoende onderbouwing hebben. De afhankelijkheid van deskundige kennis in de 
besluitvormingsprocedure wordt verminderd doordat bepaalde aspecten van de ingewikkelde 
materie al zijn uitgewerkt. Er is in de besluitvorming geen discussie meer nodig over de meest 
wenselijke rekenmethode of na te streven niveaus en waarden. Hierbij is wel een goede motivering 
van de in de wet- en regelgeving gemaakte keuzes vereist, zodat in de besluitvormingsfase geen 
onzekerheden ontstaan over de houdbaarheid van de keuzes in het kader van exceptieve toetsing. 

Het doel van de verlegging van deze keuzes naar een hoger niveau is dus het ontlasten van het 
besluitvormingsniveau. Aangezien in de wet- en regelgeving echter enkel keuzes kunnen worden 
gemaakt die algemeen toepasbaar zijn, moet op besluitniveau nog wel een nadere afweging 
plaatsvinden. Pas in de besluitvormingsfase kan immers duidelijkheid ontstaan over het te realiseren 
besluit of project en de daarmee samenhangende effecten. Voor de beoordeling van deze effecten is 
dan nog steeds een specifieke deskundigheid noodzakelijk. Vervolgens doet zich ook een 
belemmering van de algemene regels voor, namelijk de beperking in flexibiliteit van de 
besluitvorming. De toepassing van algemene regels betekent dat in de besluitvorming minder ruimte 
bestaat om bepaalde afwegingen te maken ten behoeve van een specifieke project. Hier wreekt zich 
het spanningsveld tussen de behoefte aan vooraf vastgelegde kaders en de wenselijkheid om flexibel 
te kunnen inspelen op de specifieke eisen van een project. Een mogelijke oplossing voor dit 

                                                     
26 Zie ook Commissie Elverding 2008, p. 17.

27 Hetgeen in zekere mate gebeurt in de gemeente Eindhoven bij de pilot om bouwvergunningen door 

gecertificeerde bedrijven te laten toetsen, zie 'Eindhoven laat toetsen vergunning aan markt', BB, 24 mei 

2012. 

28 Zie ook M.A. de Bree, ‘Hoe landelijke inspectiediensten omgaan met systeemtoezicht’, Tijdschrift voor 

Toezicht 2010-(1) 3, p. 59 en 67. 
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spanningsveld is om in de algemene regels een bepaling op te nemen die afwijking van deze regels 
mogelijk maakt, al dan niet onder specifieke voorwaarden. Dit geeft vervolgens wel weer meer 
onduidelijkheid in de besluitvormingsprocedures, al dan niet vanwege inspraak tegen besluiten, 
waardoor de besluitvorming compliceert. 

Door middel van algemene regels is het dus niet mogelijk en soms ook niet wenselijk om de 
afhankelijkheid van deskundigen volledig weg te nemen. Het probleem van de afhankelijkheid van 
deskundige kennis blijft dan ook bestaan. De vraag rijst of dit probleem verder kan worden 
verminderd als een bestuursorgaan de noodzakelijke deskundigheid intern ter beschikking heeft. Is 
er een verschil tussen het aantrekken van externe deskundigheid en het intern ter beschikking 
hebben van de deskundigheid en, zo ja, geeft dit verschil aanleiding om een voorkeur voor één van 
beide situaties te hebben? 

Uit de Awb zelf volgt een verschil tussen het gebruik van interne en externe deskundigheid, 
namelijk de vergewisplicht van een extern advies (art. 3:9 Awb). Als een bestuursorgaan gebruik 
maakt van een advies van een externe deskundige, dan moet het bestuursorgaan zich ervan 
vergewissen dat het onderzoek zorgvuldig is verricht. Bij een extern advies moet een 
bestuursorgaan weliswaar een extra overweging betreffende de vergewisplicht in het besluit 
opnemen, maar een essentieel verschil met het gebruik van interne deskundigheid zie ik echter niet. 
De inhoudelijke toets van interne en externe advisering is in grote mate gelijk, namelijk of het 
besluit kon worden gebaseerd op deze advisering. Ook rijst bij het gebruik van zowel interne als 
externe deskundigheid nogal eens de vraag naar de onafhankelijkheid hiervan. Bij interne 
advisering ontstaat het vermoeden van vooringenomenheid, terwijl bij externe advisering de 
adviseur wordt beschuldigd teveel te zijn gestuurd. 

Overigens mag de aanname worden gedaan dat interne en externe advisering van een vergelijkbaar 
niveau kunnen zijn. Dit is in de praktijk veelal niet zo, omdat het niet loont om intern dezelfde mate 
van deskundigheid in huis te hebben als extern beschikbaar is. Dergelijke deskundigheid is namelijk 
slechts in enkele gevallen nodig, waardoor de investering in de interne deskundigheid niet loont. 
Pas als een ambtenaar de deskundigheid veelvuldig nodig heeft, is er voldoende aanleiding om deze 
deskundigheid in huis te willen hebben. De kosten-batenanalyse slaat dan door naar het in huis 
halen van de deskundigheid.

Een reden om wel voor interne deskundigheid boven externe deskundigheid te kiezen, ontstaat 
wanneer de desbetreffende ambtenaar werkzaamheden verricht die deze deskundigheid vereisen 
voor een goede uitvoering daarvan. Hierbij kan worden gedacht aan toezichthouders die ter plaatse 
van de werkzaamheden controles uitvoeren. Voor een goede controle is het vereist dat de 
toezichthouders afdoende kennis van zaken hebben om eventuele afwijkingen of fouten te vinden en 
te beoordelen.29 In dergelijke situaties bouwen de interne deskundigen ook een dossierkennis op, die 
waardevol zal blijken te zijn voor toekomstige besluitvorming. 

Geconcludeerd kan worden dat hoewel de afhankelijkheid van deskundige kennis in besluitvorming 
niet wordt verminderd door interne deskundigheid, dergelijke deskundigheid wel een positief effect
kan hebben op de besluitvorming. Verder kan de afhankelijkheid van deskundigheid in een 
besluitvormingsprocedure wel worden verminderd indien in de wet- en regelgeving keuzes worden 
gemaakt over de invulling van deskundigheid. Niettemin blijft een deel van de afhankelijkheid 
resteren en daarmee besluitvorming compliceren. 

                                                     
29 Zie voor een beschrijving van een dergelijke De Bree 2010, p. 55, waar wordt opgemerkt dat voor de 

compliance competence audit niet afdoende is dat een toezichthouder op de hoogte is van wettelijke eisen 

en technische aspecten, maar ook in staat moet worden geacht om een goede audit uit te voeren. 
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3.1.2. De afhankelijkheid van andere partijen

Naast afhankelijkheid van deskundige kennis zijn bestuursorganen voor de besluitvorming ook 
afhankelijk van de informatie en kennis die bij andere partijen, zoals vergunninghouders, aanwezig 
zijn. Een bestuursorgaan heeft weliswaar de mogelijkheid om nadere informatie op te vragen of om 
een aanvraag af te wijzen als informatie onjuist of onvolledig is, maar moet hiertoe wel aanleiding 
zien. Als een bestuursorgaan geen aanleiding ziet om te twijfelen aan de volledigheid of juistheid 
van de informatie, dan kan vergunningverlening plaats vinden op basis van onjuiste of onvolledige 
informatie. Bij toezicht speelt de afhankelijkheid van externe partijen bijvoorbeeld mee in de 
beoordeling van de risicovolle processen. De toezichthouder is voor de beschikbaarheid van 
relevante informatie mede afhankelijk van het te controleren bedrijf. Geeft het bedrijf wel volledig 
openheid van zaken over plaatsgevonden ongevallen of het aanwezig zijn van gevaarlijke stoffen in 
bepaalde hoeveelheden? En is het duidelijk hoe een productieproces verloopt en in welke stadia er 
risico's zijn? Hoe zijn deze risico's vervolgens verwerkt in de bedrijfsvoering? Voor de 
beantwoording van deze vragen is medewerking van het te controleren bedrijf essentieel. Fysieke 
controles ter plaatse kunnen weliswaar in enige mate bijdragen aan de kennisvergaring van een 
bestuursorgaan, maar zijn niet meer dan momentopnamen. De naleving van het onder toezicht 
staande bedrijf wordt op dat moment beoordeeld, maar eventuele overtredingen in het verleden of 
de toekomst hoeven hiermee nog niet ondervangen te worden. Dit geldt temeer bij het steeds meer 
gebruikte systeemtoezicht, waarbij de toezichthouder in beginsel uitgaat van vertrouwen op de 
correcte naleving en vooral beoordeelt of het desbetreffende bedrijf diens systemen zo heeft 
ingericht dat eventuele risico's tot een minimum worden beperkt.30 De fysieke controle van deze 
systemen beperkt zich grotendeels tot de beoordeling van de inhoud van documentatie. 

De afhankelijkheid van andere partijen speelt bij toezicht ook een belangrijke rol vanwege de 
mogelijkheid om handhavend op te treden. Voor een effectief toezicht is een open relatie tussen de 
toezichthouder en de onder toezicht staande bedrijven belangrijk. Deze open relatie, die is 
gebaseerd op wederzijds vertrouwen, zorgt ervoor dat een toezichthouder de noodzakelijke 
informatie verkrijgt van de onder toezicht staande bedrijven. Als een bedrijf afdoende vertrouwen 
heeft in diens relatie met de toezichthouder, dan is dit bedrijf ook bereid om melding te doen van 
eventuele overtredingen. Dergelijke overtredingen dienen dan niet gelijk te leiden tot handhavend 
optreden van de toezichthouder, maar kunnen wel aanleiding vormen om met het bedrijf in overleg 
te treden over de wijze waarop deze overtredingen in de toekomst niet meer plaats kunnen vinden. 
Op een zekere moment kan de toezichthouder echter van mening zijn dat het inzetten van 
handhavingsmiddelen wel noodzakelijk is. Niettemin kan de toezichthouder huiverachtig zijn deze 
middelen daadwerkelijk te gebruiken, vanwege de negatieve effecten op de vertrouwensrelatie met 
het desbetreffende bedrijf. Eventuele handhaving kan immers een negatieve reactie hebben op de 
bereidheid van een bedrijf om mee te werken aan de informatieverstrekking. Deze zogeheten 
handhavingsparadox toont de problematiek van de afhankelijkheid van andere partijen voor de 
verkrijging van de noodzakelijke informatie.31

De afhankelijkheid van andere partijen leidt bij een bestuursorgaan tot een kennisachterstand. Dit 
compliceert de besluitvorming, omdat onzekerheid ontstaat over de volledigheid en juistheid van de 
gegevens en daarmee onzekerheid over mogelijke effecten van en gebreken in een besluit. Deze 
afhankelijke relatie heeft enkel negatieve gevolgen voor de besluitvorming.

                                                     
30 De Bree 2010, p. 51.

31 De Bree 2010, p. 56.
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Nu de afhankelijkheid volgt uit de kennisachterstand van het bestuursorgaan, dient eerst te worden 
bepaald of deze kennisachterstand kan worden verkleind. Als een bestuursorgaan dezelfde kennis in 
huis heeft als diens wederpartij, dan verdwijnt de afhankelijke relatie. Volledige gelijkheid is hier 
echter niet mogelijk. Een bestuursorgaan kan enkel personen in dienst nemen die in zekere mate een 
gelijkwaardige kennis van zaken hebben, maar in de regel is deze kennis van algemene aard. Een 
bestuursorgaan kan niet van elke partij eenzelfde diepgaande kennis hebben als binnen deze partij 
aanwezig is. De specifieke kennis van zaken over de ins en outs van een bedrijf kan niet zonder 
behulp van dit bedrijf en de daar werkzame mensen bij een bestuursorgaan komen. Door afdoende 
kennis bij ambtenaren kan de afhankelijkheid ten opzichte van een externe partij wel verminderen. 
Zo heeft een deskundige ambtenaar eerder inzicht in gebreken in de informatievoorziening en kan 
daardoor eerder aanvullende informatie opvragen. Door het kennisniveau van een bestuursorgaan 
gelijkwaardig te maken aan het kennisniveau van de wederpartij kan de besluitvorming dus 
kwalitatief verbeteren. 

In de praktijk is het belang van afdoende op hun taak berekende ambtenaren al vaker naar voren 
gebracht, veelal naar aanleiding van gebeurtenissen die een gebrekkigheid van het ambtelijk 
apparaat aantoonden. Naar aanleiding van de brand bij Chemiepak te Moerdijk in januari 2011 is er 
gekeken naar mogelijkheden om een dergelijke calamiteit in de toekomst te voorkomen. 
Verschillende partijen hebben er op gewezen dat het toezicht op bedrijven die vallen onder het 
BRZO weliswaar is verplaatst naar gemeentelijk niveau, maar dat deze gemeenten niet de capaciteit 
hebben om dit toezicht adequaat uit te voeren. Er wordt opgemerkt dat veel lagere overheden niet de 
noodzakelijke kennis in huis hebben over gevaarlijke stoffen, waarbij ook nog wordt gewezen op 
innovaties waardoor deze kennis voortdurend verandert.32 Ook zou veel bestaande kennis en kunde 
verdwijnen, waardoor de toezichthouders minder goed kunnen inschatten wanneer tot handhaving 
over moet worden gegaan.33 Er wordt benadrukt dat enkel als ambtenaren zelf afdoende op hun taak 
berekend zijn, zij zich onafhankelijk kunnen opstellen jegens andere partijen en de 
informatievoorziening van deze partijen kunnen controleren en op waarde schatten.34

Met een gelijkwaardig kennisniveau komt echter niet alle afhankelijkheid van externe partijen te 
vervallen. Voor de resterende afhankelijkheid dient een bestuursorgaan rekening te houden binnen
zijn organisatie. Door de interne organisatie af te stemmen op de wetenschap dat een bepaalde 
afhankelijkheid bestaat, kan de negatieve impact van deze afhankelijkheid worden beperkt. Een 
actieve houding ten opzichte van de afhankelijkheid kan ook tot een efficiënte inzet van de 
beschikbare middelen leiden. 

Een voorbeeld van zowel het aanpassen van de eigen organisatie op de afhankelijkheid als het 
onderhouden van de goede relatie is terug te vinden in de aanbevelingen uit de Evaluatie 
Energiewetgeving. Een aanbeveling is om meer flexibiliteit te bieden in de energiewetgeving.35 Als 
mogelijkheid wordt gewezen op het toezicht van kwaliteits- en capaciteitsdocumenten ("KCD"). 
Deze KCD's moeten op grond van de wet iedere twee jaar worden opgesteld. In deze documenten 
staat onder meer de wijze waarop netbeheerders de kwaliteit van hun elektriciteits- en gasnetten 
beheren. De NMa houdt toezicht op deze KCD's. De betrokken partijen hebben aangegeven dat 

                                                     
32 A. J. Schreuder, ‘Er is iets grondig mis met het denken over veiligheid’, NRC Handelsblad 27 januari 2011. 

33 Zie ook emeritus hoogleraar milieukunde Luces Reijnders van de UvA in N. de Groot, L. van Heel, 

‘Chemiebedrijven spotten massaal met regelgeving’ Algemeen Dagblad 18 juli 2012. 

34 Het opzetten van de Regionale Uitvoeringsdiensten kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen 

van dit probleem, indien deze diensten afdoende middelen ter beschikking krijgen. 

35 NMa 2012, p. 6.
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zowel het opstellen van deze documenten als het toezicht tot hoge lasten leiden. Om deze lasten te 
verminderen stelt de Evaluatie voor om de frequentie van het opstellen van de KCD's binnen een 
bepaalde bandbreedte te flexibiliseren. De uiteindelijke frequentie is vervolgens door de NMa te 
bepalen, waarbij de handelwijze van de desbetreffende netbeheerder een rol speelt. De 
netbeheerders kunnen door serieus werk te maken van de kwaliteitsprocessen en de rapportage 
daarover het vertrouwen van de NMa verdienen en daarmee aan minder toezicht worden 
onderworpen. De NMa past zich op deze wijze aan aan de afhankelijkheid van de netbeheerders.
Ten eerste bestaat er voor de netbeheerders een stimulans om naar eer en geweten mee te werken 
aan de toezichtstaak van de NMa. Ten tweede kan de NMa diens beperkte middelen, waaronder de 
beschikbare deskundigheid, inzetten bij de grootste probleempunten. 

Door het eigen kennisniveau op orde te hebben, de organisatie aan te passen en een goede relatie op 
te bouwen, kan een bestuursorgaan zijn afhankelijkheid mitigeren. De kern van het probleem, 
namelijk de afhankelijkheid zelf, blijft echter bestaan. Deze resterende afhankelijkheid kan mogelijk 
wel via de wet- en regelgeving en de inzet van de beschikbare juridische middelen verder worden 
ingekaderd. Hierbij dienen de normen enerzijds te stimuleren tot medewerking en anderzijds 
afdoende afschrikking te bieden op het moment dat geen medewerking wordt verleend. De 
consequenties voor het niet verschaffen van essentiële informatie dienen dusdanig ernstig te zijn dat 
dit gedrag in vergaande mate wordt ontmoedigd. De meest sprekende voorbeelden zijn het weigeren 
van een aangevraagde vergunning of de intrekking van een al verleende vergunning, waarbij ook de 
bevoegdheden om nadere informatie op te vragen van belang zijn. 

Eventuele negatieve effecten van de genoemde oplossingsrichtingen zijn de financiële 
consequenties en de mogelijkheid van de handhavingsparadox. Het op niveau brengen en houden 
van het eigen kennisniveau vereist investeringen in de eigen mankracht, zowel in omvang als in 
kwaliteit. Ook het aanpassen van de organisatie op de afhankelijkheid vergt financiële middelen, 
maar hierdoor kunnen ook middelen vrij komen. Verder wijzen partijen die zijn betrokken bij 
toezicht veelal op het adagium dat toezicht weliswaar niet goedkoop is, maar het hebben van een 
ongeluk velen malen duurder zal zijn.36 Het investeren in het eigen kennisniveau dient de 
besluitvorming te versimpelen, waardoor besluiten beter zijn en sneller kunnen worden verkregen. 
Projecten kunnen sneller worden gerealiseerd en mogelijke ongevallen met risicovolle inrichtingen 
worden voorkomen. De financiële consequenties voor de maatschappij van het versterken van het 
eigen kennisniveau hoeven dan ook niet volledig negatief te zijn. 

De handhavingsparadox is inherent aan de afhankelijkheidsrelatie in het toezicht. Op het moment 
dat wordt geïnvesteerd in een vertrouwensrelatie en deze relatie dient om de noodzakelijke kennis 
van een onder toezicht staand bedrijf te krijgen, dan speelt op enig moment de vraag of ingrijpen 
deze vertrouwensrelatie kan schaden. Deze handhavingsparadox maakt het noodzakelijk om goed te 
balanceren tussen de vertrouwensrelatie en de rol van het bestuursorgaan. De vertrouwensrelatie 
mag niet doorslaan naar vriendjespolitiek. De rolverdeling tussen het bestuursorgaan en een derde 
partij moet professioneel en daarvoor in zekere mate afstandelijk blijven, zodat onafhankelijkheid 
en neutraliteit geborgd blijven. Er moet daarom worden voorkomen dat de relaties tussen deze 
partijen te verstrengeld raken. Het bestaan van financiële afhankelijkheid of wederzijdse 
persoonlijke belangen dient te worden beperkt tot een absoluut minimum. Als de relaties tussen het 
bestuursorgaan en de derde partijen te innig zijn, dan is het risico dat handelen vanuit het 
bestuursorgaan achterwege blijft terwijl zeer wel aanleiding voor handelen bestaat. 

                                                     
36 ‘Toezichthouder is te klantvriendelijk’, NRC Handelsblad 22 augustus 2012, waarin de milieuschade van de 

brand bij Chemie-Pack afdoende werd geacht voor enkele decennia inspecties. 
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Geconcludeerd kan worden dat het vergroten van de eigen deskundigheid van een bestuursorgaan 
naar het niveau van vergunninghouders/-aanvragers de besluitvorming kan versimpelen. Niet alleen 
zorgt dit voor een versnelling van de besluitvorming, maar de kwaliteit van de besluitvorming 
verbetert ook. Deze conclusie wijkt echter af van de huidige (politieke) tendens om het toezicht 
terug te brengen en een sector of markt meer eigen controle te laten verrichten. Dit uitgangspunt 
leidt ertoe dat toezichthouders met minder middelen hun werk dienen te verrichten. Het 
terugbrengen van de beschikbare middelen kan echter een kritisch punt overschrijden waarna een 
toezichthouder diens werkzaamheden niet meer kan (afdoende) kan verrichten. Dit kan vervolgens 
de besluitvorming compliceren, omdat de noodzakelijke deskundigheid ontbreekt. 

3.1.3. Wetenschappelijke ontwikkelingen

Een derde oorzaak voor kennislacunes is gelegen in ons voortschrijdend inzicht in de wereld om ons 
heen. Onze kennis en kunde is continue in ontwikkeling. We leren steeds meer over onze omgeving 
en de effecten die ons handelen erop heeft. Nieuwe uitvindingen kunnen tot nieuwe effecten voor de 
leefomgeving leiden waarmee voorheen geen rekening is of kon worden gehouden. Deze effecten
kunnen ook steeds beter bepaald en gemeten worden. Internet heeft ons bijvoorbeeld veel nieuwe 
mogelijkheden geboden. Naarmate de maatschappij afhankelijker is geworden van internet zijn de 
risico's bij eventuele problemen, zoals cyberaanvallen, echter ook toegenomen. Wetenschappelijke 
vooruitgang kan dus meer mogelijkheden bieden, maar ook nieuwe onzekerheden creëren.

Het voorgaande kan worden geïllustreerd aan de hand van de ontwikkelingen in de kennis van de 
effecten van windparken op zee. Ten tijde van de besluitvorming voor het eerste grootschalige 
windpark, zijnde het near shore windpark bij Egmond aan Zee, was er weinig tot geen ervaring met 
dergelijke plannen. Er was hierdoor weinig kennis beschikbaar over de mogelijke effecten van de 
bouw en de exploitatie van een windpark voor de visstand en vogels. Deze effecten dienden echter 
inzichtelijk te zijn voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van dit initiatief. Uiteindelijk is er
voor gekozen om het windpark te onderwerpen aan een monitoring- en evaluatieprogramma, 
waardoor gedurende de exploitatie van het windpark wordt gekeken naar de milieueffecten. Als 
deze monitoring tot de conclusie zou leiden dat het windpark onacceptabele effecten op onder 
andere de visstand en vogels zou hebben, dan zou dit in het uiterste geval kunnen leiden tot 
verwijdering van het windpark. Deze monitoring heeft geleid tot onderzoeksresultaten, die 
vervolgens weer zijn gebruikt in de onderbouwing van besluitvorming voor nieuwe windparken.37

Op deze wijze wordt de onbekendheid met bepaalde effecten teruggebracht en komt vervolgens de 
afhankelijkheid van deskundige kennis naar voren.38

Wetenschappelijke vooruitgang compliceert besluitvorming op het moment dat nieuwe kennis of 
mogelijkheden nog niet volledig op waarde kunnen worden geschat. Zodra nieuwe ontwikkelingen 
wel afdoende kenbaar en hanteerbaar zijn voor besluitvorming, dan ontstaat de hiervoor besproken 
afhankelijkheid van deskundige kennis. Zolang de effecten van nieuwe ontwikkelingen echter niet 
voldoende zijn uitgekristalliseerd, is het betrekken van deskundigen ten behoeve van de 
effectbeoordeling echter onvoldoende. De besluitvorming kan hierdoor worden vertraagd, 
aangezien het betrokken bestuursorgaan onzeker is over de wijze waarop met de nieuwe 
ontwikkelingen moet worden omgegaan. Vervolgens kunnen tegenstanders deze onduidelijkheid 
aangrijpen in procedures tegen besluiten.

                                                     
37 ABRS 23 mei 2012, LJN BW6340.

38 Dit systeem wordt ook wel aangeduid het 'hand aan de kraan'-principe. 
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Een mogelijkheid om de discussie over nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen gedurende de 
besluitvormingsprocedure buiten de deur te houden ligt in de wet- en regelgeving. Hierin kan 
worden bepaald tot welk moment nog nieuwe informatie in de besluitvorming wordt betrokken. Dit 
is al in zekere mate geregeld in de wijze waarop na beslissing op bezwaar nieuwe feiten en 
omstandigheden niet alsnog hoeven te worden betrokken (ex tunc). In procedures tegen besluiten 
blijkt dat deze bepaling echter zelden aanleiding te vormen om niet alsnog te wijzen op nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen. Appellanten komen niettemin met nieuwe onderzoeken of 
wijzen op nog niet beproefde technieken, waarna toch nog een inhoudelijke discussie plaats vindt. 

Een andere mogelijkheid betreft het in wet- en regelgeving aangeven van het moment waarop 
nieuwe ontwikkelingen dusdanig zijn uitgekristalliseerd dat er afdoende 'comfort' bestaat om dit in 
de besluitvorming te betrekken. Deze mogelijkheid is vooral nodig voor wetenschappelijke 
ontwikkelingen die al gaande zijn voorafgaand aan de vaststelling van het besluit, maar die 
niettemin nog niet afdoende zijn uitgekristalliseerd. Als voorbeeld wijs ik op de actualiseringsplicht 
van omgevingsvergunningen voor inrichtingen van de Richtlijn inzake industriële emissies
("RIE").39 Deze actualiseringsplicht bepaalt dat binnen vier jaar nadat nieuwe conclusies over 
hetgeen als Best Beschikbare Technieken (“BBT”) moet worden beschouwd een verleende 
omgevingsvergunning voor een inrichting moet worden beoordeeld of aan deze nieuwe conclusies 
wordt voldaan. Zo niet, dan actualiseert het bevoegd gezag de vergunning.40 Indien correct 
uitgevoerd, biedt deze aanpak de mogelijkheid om discussies over de mate waarin een inrichting up-
to-date is te ondervangen. Mogelijke handhavingsverzoeken tegen een inrichting zijn makkelijker te 
weerleggen als kan worden aangetoond dat de relevante vergunningen zijn getoetst aan de nieuwe 
BBT's en de inrichting zelfs aan de laatste BBT's is aangepast. In zekere mate kan het tijdig en 
afdoende meenemen van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen besluitvorming versimpelen, 
mits deze ontwikkelingen afdoende uitgekristalliseerd zijn.

Samenvattend zie ik twee oplossingen voor de kennislacune veroorzaakt door nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkelingen hoeven na een bepaald punt in de 
besluitvormingsprocedure niet meer in de besluitvorming te worden betrokken en in wet- en 
regelgeving kan worden aangegeven wanneer bepaalde wetenschappelijke ontwikkelingen wel 
afdoende zijn uitgekristalliseerd. Beide opties zullen niet voorkomen dat discussie wordt gevoerd 
over hetgeen als bruikbare technieken wordt gezien. Niettemin kunnen deze oplossingen een 
bijdrage leveren aan het sneller afsluiten van een dergelijke discussie. 

3.2. Wijzigingen in politieke en beleidsmatige doelstellingen

De mate waarin de uitkomst van een besluitvormingsproces is te voorzien, wordt in belangrijke 
mate bepaald door het regelgevende kader dat van toepassing is op dit proces. Dit kader geeft de 
voorwaarden waarbinnen besluiten genomen kunnen worden. Deze voorwaarden kunnen strikt 
worden geformuleerd, waardoor geen nadere invulling in besluitvorming nodig is, of ruim worden 
geformuleerd, waarna nog wel nadere invulling dient plaats te vinden.41 Met beleid kan een 
bestuursorgaan vervolgens nog invulling geven aan de wijze waarop met de ruimer geformuleerde 
voorwaarden kan worden omgegaan. Beleid biedt bijvoorbeeld invulling van open normen of het 

                                                     
39 Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van 

verontreiniging). 

40 De implementatie van deze bepaling uit de RIE vindt plaats in artikel 5.10, lid 2 Bor, zie Stb. 2012, 552. 

41 Zie voor beleidsvrijheid onder meer Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van Bestuursrecht, 

15de dr. Amsterdam 2011, p. 140 ev. 
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verbinden van voorschriften aan besluiten.42 Door het opstellen van beleid kan de voorzienbaarheid 
van de uitkomst van besluitvorming worden vergroot, waarbij uiteraard moet worden opgemerkt dat 
enkel het bestuursorgaan wordt gebonden door eigen beleid en gemotiveerd afwijken tot de 
mogelijkheid blijft behoren. Regelgeving en beleid bieden de mogelijkheid om besluitvorming 
minder complex te maken, doordat van tevoren meer inzicht bestaat over de uitkomst van een 
besluitvormingsproces. 

De maatschappij stemt het eigen handelen en nalaten ook in grote mate af op de regelgeving en het 
beleid. Dit kader bepaalt immers de juridische mogelijkheden voor het verkrijgen van bepaalde 
besluiten. Om te bepalen welke juridische hobbels er misschien in de toekomst liggen, vormt een 
analyse van het juridische kader daarom veelal een onderdeel het voortraject van een project. Deze 
analyse geeft inzicht in de slagingskansen en probleempunten in de realisatie van het project. Als er 
sprake is van een helder kader van regelgeving en beleid, waarbij zoveel mogelijk keuzes en opties 
al zijn ingevuld, dan kan deze analyse alvast een zekere uitkomst van het besluitvormingsproces 
geven. Bij ingewikkelde materie of projecten gaat dit niet zover dat bij voorbaat volledige 
duidelijkheid ontstaat. Niettemin biedt een stabiel en inzichtelijk kader meer basis voor een analyse
en concrete uitkomst daarvan. 

Gezien het belang van het regelgevende kader voor het handelen en nalaten van partijen is het 
noodzakelijk om bij eventuele wijzigingen hiervan rekening te houden met negatieve effecten op de 
inzichtelijkheid van de besluitvormingsprocedure. Als partijen hun handelingen afstemmen op het 
regelgevende kader, hebben wijzigingen in dit regelgevend kader immers invloed op dit handelen.43

Wijzigingen van het juridische kader kunnen dan ook negatieve neveneffecten hebben, als niet 
voldoende is gekeken naar mogelijke gevolgen. Dit risico is onder meer opgenomen in het Integrale 
Afwegingskader voor beleid en regelgeving ("IAK").44 Dit beleidsinstrument biedt de stappen die 
de rijksoverheid dient te nemen bij het opstellen van nieuw beleid en regelgeving. Eén van de 
stappen is de beoordeling van de gevolgen, zowel de bedoelde gevolgen als de onbedoelde, en 
mogelijk ongewenste, neveneffecten. Vervolgens moet in de wijziging zelf nog worden gekeken 
naar de noodzaak om overgangsregelingen op te nemen, conform de Aanwijzingen voor de 
regelgeving. De Aanwijzingen bepalen onder meer dat bij het opstellen van een wijziging of nieuwe 
regeling ook gekeken moet worden naar de mogelijke noodzaak voor het opnemen van 
overgangsrechtelijke bepalingen. Ondanks instrumenten zoals het IAK en de Aanwijzingen kan 
worden opgemerkt dat bij het wijzigen van regelgeving of beleid de gevolgen voor bestaande 
situaties of de mogelijke gevolgen op de korte termijn veelal onderbelicht blijven. 

Ter illustratie een voorbeeld van een beleidswijziging die vooralsnog besluitvorming compliceert. 
Voor de realisatie van grote windparken op het land heeft het Rijk beleid geformuleerd, waarin 
onder meer de beoogde omvang van de elektriciteitsproductie door deze windparken is opgenomen. 
Mede op basis van dit rijksbeleid, opgenomen in thans de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
("SVIR") en voorheen in de Nota Ruimte, hebben verschillende provincies gebieden aangewezen 
waar de grote windparken kunnen worden gebouwd.45 De besluitvorming voor deze windparken 
valt via de Elektriciteitswet 1998 onder de rijkscoördinatieregeling ("RCR") van de Wet ruimtelijke 
ordening ("Wro"). Er bestaat in belangrijke mate afstemming tussen het Rijks- en provinciale 

                                                     
42 Art. 4:81 Awb ev. 

43 Zie voor het overgangsrecht uitgebreid Tijd voor verandering. Over overgangsrecht (Preadviezen 

Vereniging voor bestuursrecht 148) Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2012.

44 Kamerstukken II 2009/10, 31 731, nr. 6.

45 Zie voor de SVIR de bijlage bij Kamerstukken II 2011/12, 32 660, nr. 50.  
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beleid. Niettemin was er ook grote weerstand tegen het daadwerkelijk realiseren van bepaalde 
plannen, zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau. Deze weerstand heeft ertoe geleid dat de 
Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarin de regering werd verzocht om de RCR voor de 
windparken stop te zetten gedurende zes maanden.46 In deze periode dient de regering te komen tot 
nieuw beleid voor windparken op land en afspraken te maken met de provincies over de locaties 
voor de parken. Dit nieuwe beleid moet worden vastgelegd in een structuurvisie voor windparken 
op land ("SWOL").47 Deze motie heeft geleid tot nieuwe beleidsregels ter uitwerking van de 
aanhouding van nieuwe en lopende RCR-projecten.48 De motie en het nieuwe beleid hebben tot 
onduidelijkheid over de voortgang van lopende projecten in de al bestaande provinciale 
zoekgebieden geleid. Konden deze projecten doorgaan vooruitlopend op het nieuwe beleid of niet? 
Overigens gaat het hier niet enkel over projecten waarvoor al besluitvorming door een 
bestuursorgaan plaats vindt, maar ook over projecten die in de voorbereidingsfase daarop verkeren, 
zoals het verrichten van onderzoek noodzakelijk voor de vergunningaanvragen. In een recent 
gepubliceerde kennisgeving van het voornemen om de SWOL op te stellen staat dat deze projecten 
vooralsnog met toepassing van de RCR doorgaan, maar dat ook voor deze projecten de vast te 
stellen SWOL als toetsingskader gaat gelden. Kan dit impliceren dat de al lopende projecten alsnog 
niet worden opgenomen in de SWOL en zo ja, moeten deze projecten dan alsnog worden gestopt? 
Oftewel, de politiek afgedwongen wijziging van het beleid heeft onduidelijkheid en onzekerheid 
gecreëerd voor de al lopende projecten.49

Deze door de Tweede Kamer afgedwongen beleidswijziging leidt ertoe dat de lopende 
besluitvorming voor de grote windparken complexer wordt. De uitkomst van de besluitvorming is 
door het moratorium en de nog onduidelijke gevolgen van de SWOL onzekerder geworden. 
Hiervoor kwamen al vragen op over de realisatiemogelijkheden van de lopende projecten. Deze 
onzekerheid zorgt nu voor vertragingen in het project, aangezien de aanvragen langer op zich laten 
wachten en besluitvorming langer duurt. Dit leidt uiteraard tot kosten vanwege de vertraging zelf, 
maar ook tot kosten voor juridische advisering over deze situatie. Verder kan de juridische 
houdbaarheid van toekomstige besluiten negatief geraakt worden door de onduidelijkheid over de 
relatie tussen de SWOL en de al lopende projecten. De uitkomst van de SWOL kan mogelijk zo ver 
gaan dat al opgestarte projecten geen doorgang kunnen vinden of enkel in zeer gewijzigde vorm nog 
medewerking krijgen. Dit betekent kapitaalvernietiging, omdat al eerder gedane investeringen in 
deze projecten zinloos worden. Vervolgens rijst de vraag naar eventueel gewekt vertrouwen en 
recht op schadevergoeding. Uiteraard hangt het voorgaande af van de uiteindelijke nieuwe 
structuurvisie en wijze waarop rekening is gehouden met effecten op de lopende projecten. De 
onzekerheid die nu al is ontstaan vanwege de plotsklapse wijziging in het beleid wordt daarmee 
echter niet teniet gedaan. 

Het belang van bestendig beleid op dit terrein is ook ter sprake gekomen tijdens de nationale 
Winddag 2012, die jaarlijks wordt georganiseerd door de Nederlandse Windenergie Associatie

                                                     
46 Kamerstukken II 2011/12, 23 023, nr. 134.

47 Zie voor meer informatie over de SWOL:  

http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/windenergie_op_land__2012_.aspx  

48 Regels voor de aanhouding van meldingen als bedoeld in artikel 9b, derde lid, van de Elektriciteitswet 

1998.

49 Zie voor een uitgebreide analyse van gevolgen van beleidswijzingen H.E. Bröring 'Beleidswijziging: het 

spel, de regels en het vertrouwen', in: Tijd voor verandering. Over overgangsrecht (Preadviezen Vereniging 

voor bestuursrecht 148) Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2012, p. 64-122.
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("NWEA").50 Op deze informatiedag voor de windsector gingen enkele sprekers afkomstig van 
energiebedrijven in op het beleid voor windenergie in de landen om Nederland heen. Vooral 
Duitsland werd geroemd om zijn degelijke en bestendige beleid op dit gebied. Door sinds 2000 een 
bestendige en heldere beleidslijn te voeren ten aanzien van duurzame energieproductie, heeft 
Duitsland de realisatie van windparken op land en op zee gestimuleerd. Dit land loopt hierdoor ver 
voor op Nederland. De sprekers hechtten hierbij dus zeer aan de duidelijkheid die beleid kan 
scheppen. Marktpartijen en de bevoegde gezagen in Duitsland konden met dit beleid in de hand aan 
de gang gaan. Oftewel, het Duitse beleid versimpelde de besluitvorming. 

Het voorgaande voorbeeld over de realisatie van windparken op land toont het belang van bestendig 
beleid aan. Als beleid bestendig en duidelijk is, dan kan het een belangrijke bijdrage leveren aan 
minder complexe besluitvorming. Ondoordachte en onverwachte wijzigingen van beleid kunnen 
echter leiden tot extra complexiteit in de besluitvorming. Eenzelfde redenering geldt voor 
wijzigingen van wet- en regelgeving die niet afdoende rekening houden met de gevolgen voor 
lopende danwel toekomstige besluitvormingsprocedures. Gedurende een langere periode kan 
onzekerheid over gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving danwel beleid partijen in 
onzekerheid brengen. Deze onzekerheid werkt paralyserend, aangezien mensen geen of weinig 
stappen nemen zolang geen duidelijkheid over de gevolgen hiervan bestaan. Voor de 
besluitvorming betekent dergelijke onzekerheid dat partijen in afwachting blijven van het starten 
van nieuwe projecten danwel lopende projecten stopzetten. Door Florijn wordt dit adequaat 
omschreven: "Zeker in omvangrijke projecten zoals besluitvorming op het terrein van de ruimtelijke 
ordening, kunnen nieuwe regels zorgen voor ingewikkelde problemen die, als er onvoldoende 
aandacht is besteed aan het overgangsrecht en de inwerkingtreding, tot lastige procedures, hoge 
kosten en teleurstellende uitkomsten kunnen leiden."51

Verder leidt een wijziging van wet- en regelgeving tot een periode van onduidelijkheid over de 
uitleg van de nieuwe regels. Pas na toepassing van de regels en mogelijke uitleg door een rechter 
ontstaat weer zekerheid over de toepassing in de praktijk. Een illustratie biedt de invoering van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ("Wabo"). Deze regeling integreert verschillende oude 
toestemming in één omgevingsvergunning. Hoewel de beoordelingskaders voor de verschillende 
activiteiten waar nu een omgevingsvergunning voor nodig is veelal gelijk zijn gebleven, ontstond er 
niettemin onduidelijkheid over de mate waarin de toepassing van de kaders onder de nieuwe Wabo 
ook daadwerkelijk gelijk bleven. Zo heeft de Afdeling bestuursrechtspraak zich bijvoorbeeld 
moeten buigen over de uitleg van de besluitonderdelen onder de Wabo. Ten tijde van de oude 
milieuvergunningen op grond van de Wet milieubeheer ("Wm") werden de verschillende 
milieucategorieën gezien als aparte besluitonderdelen. Deze aanpak is komen te vervallen voor de 
nieuwe omgevingsvergunningen voor inrichtingen, waarin de milieuvergunningen zijn omgezet.52

Het is de Afdeling bestuursrechtspraak te prijzen dat zij dit verschil ten opzichte van de oude 
situatie tijdig naar voren brengt in een uitspraak waarin dit juridische punt niet ter discussie stond, 
maar niettemin illustreert het voorbeeld de onduidelijkheid die kan ontstaan na wijziging van wet-
en regelgeving. Blijft de oude jurisprudentie relevant of zorgt een toekomstige uitspraak voor 
verassingen? 

De gemene deler in de voorgaande beschrijving van negatieve gevolgen van wijzigingen van wet-
en regelgeving en onderliggend beleid ligt in de onduidelijkheid die hierdoor ontstaat voor lopende 

                                                     
50 Zie voor meer informatie: http://www.nwea.nl/winddag-2012

51 Florijn 2010, p. 10

52 ABRS 9 maart 2011, JB 2011/91.



(24)

en toekomstige besluitvormingsprocedures. Het uitsluiten van iedere wijziging in wet- en 
regelgeving of beleid is uiteraard onmogelijk en onwenselijk, al was het maar omdat versimpeling 
van besluitvorming soms een wijziging van regelgeving of beleid nodig heeft. Het tot stand brengen 
van een wijziging dient dan wel rekening te houden met de gevolgen hiervan voor lopende en 
toekomstige besluitvormingsprocedures. Als de beoogde wijziging is geformuleerd, dan kan 
vervolgens een analyse van de effecten van deze wijziging worden uitgevoerd. In theorie kan deze 
analyse ver gaan, aangezien tot in redelijk detailniveau de gevolgen per besluitvormingsproces te 
bepalen zijn. Dit is echter praktisch gezien niet wenselijk, aangezien de tijd en energie die voor een 
dergelijke analyse nodig is waarschijnlijk niet opweegt tegen de opgeleverde winst in de 
besluitvormingsprocedures. In plaats daarvan kan worden volstaan met een overkoepelende analyse 
van de gevolgen, op basis waarvan weer eventuele aanpassingen aan de geformuleerde wijzigingen 
kunnen worden gemaakt. De onzekerheden danwel onduidelijkheden die op basis van de analyse te 
verwachten zijn kunnen worden aangestipt en zoveel als redelijkerwijs mogelijk door middel van 
overgangsrecht of een nadere toelichting worden aangepakt. Op deze wijze kan in zekere mate de 
negatieve effecten van wijzigingen op de besluitvormingsprocedures worden ondervangen. 

Het voorgaande vereist wel tijd en middelen om de analyse uit te voeren en de bereidheid om de 
uitkomst van de analyse te gebruiken. Beide factoren willen nog wel eens tekortschieten in de 
totstandkoming van wijzigingen, waardoor de effecten hiervan niet goed bepaald zijn en 
onvoorziene, onwenselijke neveneffecten kunnen optreden. Zo kan het politieke streven naar 
snelheid tijdsdruk doen ontstaan, zoals het voorbeeld van het beleid voor windparken toont. Een 
nadelig bijeffect van overhaaste wijzigingen is de mogelijke noodzaak om weer wijzigingen door te 
voeren ter reparatie van de gebrekkige eerdere wijzigingen. Het nemen van de nodige tijd en ruimte 
voor een gedegen analyse van de gevolgen van wijzigingen in het juridische regime kan in de 
toekomst dus op twee manieren tijdswinst opleveren, namelijk (i) doordat lopende en toekomstige 
besluitvormingsprocedures niet onnodig worden gecompliceerd en (ii) reparatieregelingen niet 
nodig zijn. 

Ook als er afdoende tijd en middelen beschikbaar zijn voor een analyse van de gevolgen van een 
wijziging van het juridische kader zal het niet mogelijk zijn om alle negatieve effecten te zien en te 
ondervangen. Uiteindelijk dient een wijziging eerst in de praktijk te worden toegepast, voordat er 
volledige duidelijkheid is over de gevolgen van deze wijziging. Dit betreft bijvoorbeeld
duidelijkheid over de toepasselijkheid van oude jurisprudentie. Een andere mogelijkheid voor 
negatieve effecten ligt in de onduidelijkheid die bestaat gedurende het opstellen van de wijziging. 
Het politieke debat over een beoogde wijziging kan al zijn schaduw vooruit kan werpen, waardoor 
verlamming in de besluitvormingsfase optreedt voordat een wijziging tot stand is gekomen. Dit is 
tevens een keerzijde van de gestelde noodzaak aan tijd en ruimte voor de beoordeling van de 
wijzigingen. Een langere voorbereiding leidt dan tot een langere periode van  onduidelijkheid en 
onzekerheid. Het streven is echter om in de voorbereiding van de wijziging te voorkomen dat in de 
besluitvormingsprocedures onnodige vertraging optreden. Indien dit streven slaagt, dan is eventuele 
vertraging gedurende de voorbereiding te accepteren. 

Samenvattend dient bij het uitvoeren van wijzigingen van politieke of beleidsmatige doelstellingen 
rekening te worden gehouden met de gevolgen hiervan voor lopende en toekomstige 
besluitvormingsprocessen. Hiertoe dienen afdoende tijd en middelen ter beschikking te worden 
gesteld om de gevolgen te beoordelen en vervolgens te mitigeren. Bij het opstellen van nieuwe wet-
en regelgeving betekent dit bijvoorbeeld een analyse van de gevolgen en het daarop afstemmen van 
overgangsregelgeving. Weliswaar zal het niet mogelijk blijken te zijn om ieder negatief effect op de 
besluitvorming te voorkomen, maar hiermee wordt onnodige complexiteit van besluitvorming als 
gevolg van overhaaste en slordige wijzigingen voorkomen. 
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3.3. Inspraakmogelijkheden

De mate waarin partijen inspraak hebben op besluiten staat regelmatig ter discussie. Bedrijfsleven, 
politiek en bestuurders mopperen over nut en noodzaak van het bieden van inspraak en 
rechtsbescherming. Werkt dit niet onnodig vertragend voor de verdere ontwikkeling van BV NL?
Onderwerp van discussie kan bijvoorbeeld de hoeveelheid partijen die in het geding deelnemen zijn. 
Een sprekend en niet onomstreden uitkomst van een dergelijke discussie vormt het 
relativiteitsvereiste in de Crisis- en herstelwet ("Chw") en mogelijk in de toekomst het algemene 
bestuursprocesrecht.53 Als tegenreactie op de omvang van partijen in gedingen en de ruimte die 
deze partijen hebben om gronden ter vernietiging van een besluit aan te voeren, biedt het 
relativiteitsvereiste ruimte om bepaalde gronden niet tot vernietiging te laten komen. Een rechter 
hoeft met deze bepaling in de hand niet langer een besluit te vernietigen als de belanghebbende niet 
wordt beschermd door de norm waarop een beroep wordt gedaan. Met de relativiteitseis is de 
besluitvorming versimpeld, omdat minder partijen aanleiding kunnen vormen om een besluit te 
vernietigen. De uitkomst van het besluitvormingsproces is hierdoor eerder duidelijk. 

De verschillende wettelijke mogelijkheden voor inspraak, zijnde zienswijze, bezwaar, beroep en 
hoger beroep, staan toe dat belanghebbenden bij het te nemen besluit betrokken worden. Hoewel het 
recht van inspraak op zichzelf onomstreden is, vormt het wel een relevante bron voor complexiteit
van besluitvorming. Deze complexiteit is zowel inhoudelijk als procedureel van aard. 

De inhoudelijke complexiteit volgt uit de noodzaak om meer informatie te betrekken in het 
besluitvormingsproces. Inspraak leidt ertoe dat meer partijen betrokken kunnen zijn bij de 
totstandkoming van de besluitvorming. Deze partijen brengen meer belangen en meer informatie
met zich mee. Deze belangen en informatie moeten worden verwerkt in het besluitvormingsproces. 
Omwonenden kunnen betrokken raken bij de vergunningverlening voor een 
afvalverwerkingsbedrijf, concurrenten kunnen opkomen tegen de realisatie van een nieuwe 
supermarkt en plaatselijke overheden kunnen aanleiding zien om te ageren tegen een voorgenomen 
(rijks)wegverbreding. Bij het formuleren van het voornemen om een besluit te nemen of een project 
te realiseren is niet te voorzien welke partijen inspraak zullen leveren en wat de inhoud van de 
mogelijke inspraak is. Het bieden van inspraak leidt hierdoor tot een inhoudelijk complexiteit. 

De procedurele complexiteit volgt uit zowel de verlenging van het totale besluitvormingsproces als 
uit de onduidelijkheid omtrent de mogelijke gevolgen van de inspraakmogelijkheden. De verlenging 
van het besluitvormingsproces volgt uit de termijn die noodzakelijk is om inspraak te bieden. 
Gedurende deze termijn kunnen zich omstandigheden voordoen die de besluitvorming verder 
compliceert. Een voorbeeld die terug komt in uitspraken over ruimtelijke ontwikkelingen betreft de 
economische uitvoerbaarheid van een beoogd project. Naarmate de crisis zich voortsleept, ontstaat 
meer discussie over de mogelijkheid om een project rendabel uit te voeren. Als dan ook de 
besluitvormingsprocedure langer duurt, dan wordt deze discussie ernstiger. Naarmate een procedure 
langer duurt, ontstaat de kans dat de vertraging aanleiding geeft om een initiatief af te blazen. Naast 
de langere procedure ligt de procedurele complexiteit ook in de onduidelijkheid van de mogelijke 
gevolgen van inspraak. Het is immers niet vooraf te bepalen tot welk resultaat het gebruik van 
inspraakmogelijkheden zal leiden. Zal inspraak leiden tot een aanpassing van een besluit, en zo ja, 
op welke wijze? Of blijft het besluit in stand, aangezien hetgeen wordt aangevoerd niet slaagt? 
Soms zijn deze vragen bij voorbaat te beantwoorden, maar veelal niet en is er onzekerheid over de 
uitkomst van inspraakmogelijkheden. 

                                                     
53 Wet aanpassing bestuursprocesrecht, Kamerstukken II 32 450, nr. 2. 



(26)

De inspraakmogelijkheden compliceren besluitvorming zowel inhoudelijk, vanwege het betrekken 
van nieuwe belangen en informatie, als procedureel, door de verlenging van de procedure en de 
onzekere uitkomsten van inspraakmogelijkheden. 

Het volledig wegnemen van iedere mogelijkheid van inspraak zal geen handen op elkaar krijgen. De 
positieve effecten van de inspraakmogelijkheden wegen hiervoor te zwaar. Niet in het minste is er 
de controle die hiermee op het bestuursorgaan wordt uitgeoefend. Als een bestuursorgaan geen 
rekening hoeft te houden met externe controle op de besluitvorming, dan is er geen tegenbalans 
voor de verleiding om niet conform de wet- en regelgeving te handelen. Verder dient een 
onafhankelijke en onpartijdige derde een oordeel te kunnen vellen over de wijze waarop het bestuur 
diens machtsmiddel, zijnde het eenzijdig binden van burgers, inzet. In het verlengde hiervan ligt 
ook de waarde van inspraak voor de aanvaardbaarheid van een besluit. Sommige besluiten zijn 
dusdanige omstreden dat belanghebbenden pas in enige mate genoegen daarmee kunnen nemen als 
een in hun ogen onafhankelijke rechter een oordeel erover heeft geveld. Als laatste kan de inspraak 
een kwalitatief beter besluit opleveren. Door middel van inspraak kan er gewezen worden op 
(onbedoelde) gebreken in de besluitvorming die vervolgens kunnen worden gerepareerd. Al met al
is het niet wenselijk om iedere mogelijkheid van inspraak weg te nemen om de besluitvorming te 
versimpelen. 

Als het niet wenselijk is om de complicerende factor inspraak in het geheel weg te nemen vanwege 
positieve effecten, dan rijst de vraag of het mogelijk is om deze complicerende factor op een andere 
wijze te mitigeren. De complicerende factor is de mogelijkheid van inspraak zelf. In plaats van 
afschaffen kan mogelijk worden gekeken naar manieren waarop het gebruik van inspraak kan 
verminderen. Nu het afschaffen van inspraak niet wenselijk is, moet worden gekeken naar 
mogelijke alternatieven hiervoor. Het beperken van inspraak kan op twee manieren. Ten eerste door 
de juridische mogelijkheden om gebruik te maken van inspraakmogelijkheden te minimaliseren. 
Ten tweede door de noodzaak om inspraak te leveren in een besluitvormingsprocedure weg te 
nemen. Beide mogelijkheden worden hierna nader uitgewerkt. 

3.3.1. Het beperken van de juridische mogelijkheden

Bij het beperken van de juridische mogelijkheden kan met twee middelen worden gewerkt, namelijk 
(i) het beperken van de momenten waarop inspraak mogelijk is en (ii) het beperken van de partijen 
die inspraak hebben. Bij dit tweede punt is vooral te denken aan het beperken van de participanten
en rechtspersonen die zijn aan te merken als belanghebbende bij een besluit. Dit punt blijft verder 
onbesproken, vanwege de omvang hiervan.54

In het beperken van de momenten van inspraak speelt eerst het risico dat de positieve effecten van 
inspraak verloren gaan. Zoals al gezegd is het uitsluiten van elke vorm van inspraak onwenselijk. 
Als dit criterium wordt gehanteerd, dan is het vervolgens wel mogelijk om de mate van inspraak te 
beperken. Een mogelijkheid is dan het concentreren van toestemmingen in één besluit, waar 
voorheen meerdere besluiten nodig waren. Het meest recente voorbeeld is de concentratie van 
toestemming in de omgevingsvergunning op grond van de Wabo.55 Meerdere aparte 
                                                     
54 Zie voor onder meer de subjectivering van het bestuursrecht J.C.A. de Poorter, 'Doel en functie van de 
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vergunningplichten zijn samengevoegd tot een besluit, waardoor ook de inspraakmogelijkheden 
tegen deze aparte vergunningen zijn geconcentreerd. Met de Omgevingswet wordt weer een 
volgende stap genomen door een verdere integratie van de bestaande vergunningen.56

Een andere wijze waarop inspraak kan worden verminderd is het vervangen van de 
vergunningplicht door algemene regels.57 Een voorbeeld hiervan is te vinden in het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer ("Barim"). Voor het oprichten en inwerking 
hebben van bepaalde inrichtingen is de vergunningplicht komen te vervallen. De milieuaspecten van 
deze inrichtingen worden nu gereguleerd door de direct toepasselijke normen van het Barim. 
Hoewel er nog andere vergunningen nodig zijn voor deze inrichtingen, is één besluit komen te 
vervallen met een beperking van de inspraak tot gevolg. 

Deze beperking sluit echter niet aan bij de geformuleerde wens dat de positieve effecten van 
inspraak niet verloren gaan. Iedere vorm van inspraak is immers komen te vervallen op het moment 
dat een vergunningplicht geheel wordt geschrapt. Hier toont zich een situatie waarin de aanpak van 
één complicerende factor strijdig is met de wijze waarop een andere complicerende factor kan 
worden beoordeeld. Het afschaffen van de vergunningplicht ten behoeve van het toepassen van 
algemene regels sluit aan bij het vastleggen van bepaalde normen op het niveau van wet- en 
regelgeving, zodat hierover niet op besluitniveau kan worden geprocedeerd. Hiermee is de 
besluitvorming in zekere mate versimpeld, omdat bepaalde keuzes niet meer op besluitniveau 
gemaakt hoeven te worden. Niettemin doet het afschaffen van de vergunningplicht afbreuk aan de 
wens om ten behoeve van de kwaliteit van besluitvorming en de aanvaardbaarheid van een besluit 
de mogelijkheid van inspraak te bieden. Een bijkomend nadeel van het afschaffen van een 
vergunningplicht ten faveure van algemene regels is de onmogelijkheid om rekening te houden met 
specifieke omstandigheden van het geval bij algemene regels. 

Behalve het integreren van besluiten of het schrappen van een besluit kunnen ook procedurele 
regels de mogelijkheid bieden om de inspraakmogelijkheden te coördineren. Een voorbeeld hiervan 
ligt in coördinatieregelingen van de Wro. Binnen deze procedureregels worden de besluiten tegelijk 
gepubliceerd en worden de inspraakmogelijkheden gezamenlijk behandeld. Niet zozeer de omvang 
van de inspraakmogelijkheden wordt hier beperkt, maar eerder de timing van het gebruik hiervan. 
De vraag rijst in hoeverre coördinatieregelingen bijdragen aan vermindering van de complexiteit. 
De enige verbetering die lijkt op te treden ligt in de voorzienbaarheid van de stappen van de 
procedure. Het is eerder duidelijk op welke momenten mogelijk gebruik gemaakt kan worden van 
inspraakmogelijkheden. Dit lijkt een beperkte winst en ligt vooral in de versnelling die ten behoeve 
van het projectniveau kan optreden. Vermindering van inhoudelijke complexiteit op besluit- of 
projectniveau treedt slechts in beperkte mate op, namelijk doordat er een waarborg is voor 
onderlinge afstemming van de besluiten.

3.3.2. Het creëren van draagvlak

Om het gebruik van inspraak te verminderen is van belang vast te stellen welke redenen partijen 
hebben om inspraak te leveren. Er zijn vele redenen mogelijk en het gaat te ver om hier een 
uitputtend overzicht te willen geven. Eén reden die ik hier wil noemen is de afwezigheid van 
draagvlak van het besluit. Een partij kan het om meerdere redenen niet eens zijn met het genomen 
besluit, bijvoorbeeld doordat het besluit niet aansluit bij hetgeen is verzocht, er negatieve financiële 
consequenties aan verbonden zijn of resulteert in een negatieve impact op het woongenot. Verder 
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kan worden gedacht aan belangenorganisaties die opkomen voor bepaalde waarden, zoals natuur of 
monumenten. In ieder geval vindt hier gebruik van inspraakmogelijkheden plaats, omdat de 
uitkomst van de besluitvorming niet wordt geaccepteerd.  

Door de acceptatie van de uitkomst van besluitvorming te vergroten, kan de reden om gebruik te 
maken van inspraakmogelijkheden vervallen. De simpelste oplossing is om een besluit te nemen dat 
tegemoet komt aan de wensen van de betrokken partijen. Een dergelijke utopie is natuurlijk 
onmogelijk, al was het maar vanwege tegengestelde belangen. Nu een besluit, vooral één 
betreffende moeilijke materie of grote projecten, niet altijd tegemoet komt aan alle wensen, is het 
reëel te verwachten dat er veelal negatieve consequenties aan dergelijke besluiten kleven. Als deze 
negatieve consequenties aanvaardbaar zijn voor de partijen die ze ondergaan, dan hebben deze 
partijen geen aanleiding om gebruik te maken van de beschikbare inspraakvoorzieningen. Kort 
gezegd, als er draagvlak is voor de positieve én negatieve uitkomsten van een besluit, dan kunnen 
de inspraakmogelijkheden ongebruikt blijven. 

(i) Het belang van draagvlak volgens de besproken onderzoeken

Het belang van draagvlak van een besluit is ook onderkend door de in onderdeel 2 genoemde 
Nederlandse en Vlaamse onderzoekscommissies alsmede de Evaluatie. De onderzoekscommissies
zien vooral baat in de verbetering van de voorfase voorafgaand aan de besluitvorming ten behoeve 
van draagvlak. De Commissie Elverding legt sterk de nadruk op de gebreken die zij signaleert in de 
verkenningsfase van de besluitvorming. Vaak ontbreekt deze fase en als deze fase wel wordt 
doorlopen, dan is dit van beperkte kwaliteit.58 Het investeren in de kwaliteit van het begin van de 
besluitvormingsprocedure kan volgens de Commissie Elverding leiden tot het sneller tot stand 
brengen van een breed gedragen besluit. Om deze kwaliteitsverbetering tot stand te brengen stelt de 
Commissie Elverding een richtinggevende verkenningsfase voor. Eén doel van de voorgestelde 
verkenningsfase is het eerder en ruimer betrekken van andere partijen. Hierbij dient duidelijkheid te 
worden gegeven over de manier waarop de participatie van deze andere partijen wordt 
vormgegeven, wanneer zij worden geconsulteerd en hoe de communicatie verloopt. Door de
betrokkenheid van onder meer burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties naar voren te 
halen in de besluitvormingsprocedure ontstaat de mogelijkheid om gezamenlijk te werken aan de 
probleemanalyse en de formulering van de ambities. Op basis hiervan kan ook gezamenlijk een 
voorkeursalternatief voor het geformuleerde probleem worden gekozen. Dit voorkeursalternatief 
dient breed te worden gedragen, maar unanieme steun is niet per se noodzakelijk.59 Voor het 
draagvlak van dit voorkeursalternatief wijst de Commissie Elverding ook nog op het belang van 
voldoende duidelijkheid over de mogelijke effecten. Op hoofdlijnen moeten de effecten van alle 
alternatieven op economie, milieu, natuur en ruimte in beeld zijn.60  

De Commissie Investeringsprojecten wijst ook op het belang van een goede voorfase of 
voorprocedure.61 Het begin van deze procedure ligt bij de vaststelling en een grondige analyse van 
een maatschappelijk probleem of een kans, die de aanleiding vormt om de 
besluitvormingsprocedure op te starten. Deze analyse dient breed te zijn opgezet, met een heldere, 
open en correcte communicatie, waarbij zoveel mogelijk partijen worden betrokken. Het gaat hier 
dus om het creëren van draagvlak. Hoe meer mensen overtuigd zijn van de ernst van een probleem 
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of het belang van een bepaalde kans, hoe meer bereidheid er is om eventuele negatieve 
consequenties van de uitwerking van het probleem of de kans te aanvaarden. De uitkomst van de 
voorfase dient een niet-appellabele startbeslissing te zijn. Deze politieke beslissing bevat een 
duidelijke en breed gedragen probleemschets, een visie op het te voeren proces en de 
verantwoording van het belang van het project. 

De gelijkenis tussen de bevindingen van de Commissie Investeringsprojecten en de Commissie 
Elverding over het belang van de voorfase is opvallend. Beide commissies komen tot de 
overkoepelende conclusie dat veel versnelling van de besluitvorming voor complexe projecten kan 
worden behaald in de versterking van de voorfase. In de woorden van de Vlaamse commissie: 
"Meer nog dan door aanpassingen van procedures voor opmaak van plannen en behandeling van 
vergunningen [...] is volgens de commissie vooral veel winst te verwachten van een goed 
voortraject met tijdige, getrapte en volgehouden politieke besluitvorming, een sterk, gemandateerd 
procesmanagement en een volgehouden en professioneel gemanaged proces van betrokkenheid, 
inspraak en participatie van bij aanvang van het proces tot de effectieve realisatie en mogelijk zelfs 
bij de exploitatie en onderhoud van de strategische investering."62

Het is vervolgens opvallend dat de Evaluatie Energiewetgeving juist een andere richting kiest voor 
de voorfase. Uit de Evaluatie Energiewetgeving komt de voorkeur naar voren om het verplichte 
vooroverleg af te schaffen.63 Dit vooroverleg bestaat voor bepaalde besluiten van de NMa en houdt 
in dat de NMa met de relevante partijen in de energiemarkt vooroverleg moet voeren met als doel 
het creëren van zo breed mogelijk draagvlak voor het te nemen besluit. Deze overlegplicht heeft het 
College van Beroep van het bedrijfsleven als volgt geduid: "Daaruit blijkt dat onder overleg moet 
worden verstaan dat de betrokken partijen op serieuze wijze trachten overeenstemming te bereiken 
over de vaststelling van de efficiencykortingen en dat, hoewel het de voorkeur heeft dat partijen 
overeenstemming bereiken, de eindverantwoordelijkheid bij verweerder ligt (TK 1998-1999, 26 
303, nr. 7, p. 39). De wetgever heeft aldus een bijzondere positie toebedeeld aan de netbeheerders 
en de representatieve organisaties teneinde een zo breed mogelijk draagvlak voor het te nemen 
besluit te creëren."64

Zowel de NMa als de meeste marktpartijen waardeerden dit vooroverleg positief. Niettemin kon het
vooroverleg niet voorkomen dat partijen toch gebruik maakten van de wettelijke 
inspraakmogelijkheden. Als reden hiervoor wijst de Evaluatie op de inherente 
belangentegenstellingen die niet naar ieders tevredenheid te overbruggen zijn. De waarde van het 
vooroverleg gaat verloren op het moment dat het definitieve besluit op essentiële wijze afwijkt van 
het ontwerpbesluit. Deze afwijking geeft aanleiding om tegen het besluit op te komen. Het 
voorgaande leidde tot de aanbeveling om het vooroverleg te schrappen. Daarbij merkte de Evaluatie 
op dat de zorgvuldigheidseisen van de Awb een vergelijkbare rol kunnen spelen als het verplichte 
vooroverleg. De afschaffing had als bijkomend voordeel dat de NMa flexibel zou kunnen omgaan 
met de wijze waarop de voorfase werd doorlopen. 

Waar de hiervoor weergegeven standpunten van de beide commissies richting een meer formele 
voorfase ten behoeve van de draagvlakcreatie gaan met een afronding in de vorm van een besluit, 
wijkt de Evaluatie uit naar een minder formele voorfase. De commissies beogen met het investeren 
in deze fase meer draagvlak te creëren, waardoor eventueel tijdsverlies in de voorfase wordt 
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gecompenseerd door tijdswinst later in de procedure. Uit de Evaluatie Energiewetgeving blijkt juist 
de wens om de voorfase minder formeel te maken, ten behoeve van flexibiliteit en daarmee 
tijdswinst. Uit deze keuze lijkt te volgen dat de Evaluatie concludeert dat meer tijdswinst is te 
generen door het schrappen van de voorfase ten opzichte van de tijdswinst die volgt uit de plicht om 
draagvlak te creëren. 

Is er reden voor dit onderscheid tussen de commissies en de Evaluatie? De besluitvorming heeft 
betrekking op verschillende onderwerpen, namelijk ingrepen in de fysieke ruimte enerzijds en
regulering van een markt anderzijds. In dit verschil zie ik echter geen grond om de plicht tot het 
creëren van draagvlak anders in te vullen. Beide onderwerpen kennen meerdere belanghebbenden 
en de betrokken belangen zijn veelal tegenstrijdig. Deze tegenstrijdige belangen kunnen veelal tot 
conflict leiden, waardoor het belang van het creëren van draagvlak in beide gebieden speelt. 

Een toename van het gebruik van inspraakmogelijkheden als het definitieve besluit afwijkt van het 
ontwerpbesluit acht ik ook geen reden om verschil te zien in de rechtsgebieden. Ook een 
ontwerpbesluit voor een ruimtelijke ingreep kan immers naar aanleiding van zienswijzen wijzigen, 
waarna (andere) partijen weer aanleiding kunnen zien om inspraak te leveren. 

De door de Evaluatie genoemde mogelijkheid dat de zorgvuldigheidseisen kunnen voldoen voor het 
creëren van draagvlak stemt verder niet overeen met de praktijk uit het omgevingsrecht, althans in 
het omgevingsrecht hebben deze eisen niet de functie om draagvlak te creëren. Op grond van artikel 
3:2 Awb dient een bestuursorgaan de nodige kennis te verzamelen over de relevante feiten en de af 
te wegen belangen. Daaruit volgt geen inspanningsverplichting tot het aangaan van overleggen etc. 
om draagvlak voor een te nemen besluit te nemen, daargelaten de mogelijkheden om dit niettemin 
vrijwillig te doen. Verder zijn de andere partijen in de besluitvorming op grond van de 
zorgvuldigheidseisen niet verplicht om ten behoeve van het creëren van draagvlak mee te werken 
aan overleg. Het is jammer dat de Evaluatie geen analyse heeft uitgevoerd naar de wijze waarop in 
andere rechtsgebieden vanwege de zorgvuldigheidseisen actief wordt gewerkt aan draagvlak. 
Weliswaar bieden deze eisen de ruimte om te kijken naar draagvlak, maar de insteek van een 
verplicht vooroverleg om draagvlak te creëren is wezenlijk anders. Ik acht het dan ook niet zonder 
meer aannemelijk dat de zorgvuldigheidseisen eenzelfde rol zullen vervullen als de wettelijke plicht 
om ten behoeve van draagvlak in overleg te treden met de relevante partijen.  Het afschaffen van het 
verplichte vooroverleg lijkt mij dan ook niet zonder effect op de doorlooptijd van besluitvorming te 
blijven. Door verwatering van het draagvlak zal vaker dan voorheen het geval is aanleiding bestaan 
om tegen de besluiten van de NMa op te komen. Eventuele tijdswinst in de voorfase door 
afschaffing van de overlegplicht wordt dan teniet gedaan door de inspraakmogelijkheden.

Een ander opvallend aspect van het afschaffen van de overlegplicht ligt in de positieve beoordeling 
door de partijen die hieraan onderworpen zijn. Deze positieve weging van het vooroverleg kan de 
indicatie geven dat het merendeel van de betrokken partijen nut zien in het vooroverleg, waar de 
aanname aan kan worden gekoppeld dat dit vooroverleg dus tot draagvlak leidt. Mogelijk acht de 
Evaluatie het afschaffen van het verplichte karakter van het vooroverleg minder ernstig, vanwege 
deze positieve houding van merendeel van de partijen. Deze houding kan doorwerken in de 
invulling van het overleg op grond van de zorgvuldigheidseisen. Deze aanname is echter niet zonder 
risico, indien de toekomst toch weerbarstiger blijkt te zijn. 

(ii) Een plicht tot draagvlakcreatie? 

Hiervoor is het belang van draagvlak van een besluit voor de versimpeling van de besluitvorming 
naar voren gekomen. Uit de drie besproken onderzoeken blijkt dat draagvlak bijdraagt aan een 
vermindering van rechtsmiddelen in het besluitvormingsproces. Als er afdoende wordt geïnvesteerd 
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in het creëren van draagvlak, dan kan het verdere verloop van de besluitvormingsprocedure 
versimpelen doordat geen gebruik wordt gemaakt van inspraakmogelijkheden. Een illustratie van 
het mogelijke succes van investering in de voorfase is de realisatie van vijf windturbines door 
Fujifilm te Tilburg te zijn.65 De vergunningen voor dit park zijn zonder bezwaren onherroepelijk 
geworden. Een woordvoerder van Fujifilm legt uit hoe dit kan: "Het is belangrijk om alle 
stakeholders, mensen uit de omgeving er zo vroeg mogelijk bij te betrekken zodat ze niet voor een 
voldongen feit staan als een vergunningprocedure al in gang is gezet. We hebben bijvoorbeeld 
voorlichtingsavonden georganiseerd voor omwonenden en vertegenwoordigers van 
Natuurmonumenten. Ook hebben we kleine aanpassingen doorgevoerd voor de omgeving. 
Bijvoorbeeld een iets andere plaatsing vanwege de slagschaduw en minder hoge masten vanwege 
de aanvliegroute van vliegveld Gilze-Rijen. Dat werd gewaardeerd." Geeft het voorgaande nu 
aanleiding om een juridische plicht op te nemen voor een initiatiefnemer tot het creëren van 
draagvlak?

Om het positieve resultaat te bereiken moeten de inspanningen in de voorfase in ieder geval aan 
bepaalde eisen voldoen. Een essentieel punt is te voorkomen dat het overleg in de voorfase vervalt 
tot een nieuwe inspraakmogelijkheid. Hiertoe moet de voorfase niet te juridisch worden ingekaderd. 
Het is in ieder geval niet de bedoeling om de invulling van de overlegplicht de vorm te geven van 
een nieuwe inspraakmogelijkheid vergelijkbaar met en zienswijze op een ontwerpbesluit. Om enig 
effect te hebben dient dit overleg ook plaats te vinden zonder officiële, al dan niet door het bevoegd 
gezag opgestelde, documenten. Dergelijke documenten bevatten immers gemaakte keuzes die in het 
verdere vervolg van het traject een eigen leven gaan leiden. Uiteraard zijn documenten ten behoeve 
van de discussie nodig, maar door hierbij buiten de juridische banen te blijven ontstaat geen schijn 
van al gemaakte keuzes. Daarom is de fase van het indienen van zienswijzen tegen het 
ontwerpbesluit ongeschikt voor het creëren van draagvlak, aangezien in een ontwerpbesluit al 
evidente keuzes zijn gemaakt. Eenzelfde bezwaar speelt bij het indienen van een zienswijze op het 
voornemen een milieueffectrapport op te stellen. Ook dan is het voornemen al geformuleerd en 
daarmee nader geconcretiseerd. Het leveren van inspraak dient juist vooraf aan dit stadium te gaan 
om afdoende ruimte te hebben om in de verdere procedure te worden betrokken.

Verder moet er tijdig worden begonnen met het zoeken van draagvlak voor bepaalde 
ontwikkelingen. Andere partijen moeten het gevoel hebben dat zij vanaf het begin van het proces 
betrokken waren bij de ontwikkeling. Dit voorkomt het gevoel dat zij worden overvallen door de 
plannen. Vervolgens moet er ook daadwerkelijk ruimte bestaan om de input van andere partijen te 
betrekken in de planvorming. Oftewel, de inspraak moet nog kunnen worden omgezet in 
uitvoering.66 Als laatste is van belang dat de partijen terugkoppeling krijgen van de wijze waarop 
met hun input is omgegaan, zodat zij zien wat het resultaat van hun input is. 

Het is overigens niet de bedoeling om een initiatiefnemer te verplichten bij ieder besluit alle 
mogelijke aspecten die naar voren worden gebracht te betrekken, ongeacht hoe ver een aspect 
afstaat van hetgeen met een besluit of project wordt beoogd. Voor ruimtelijke ontwikkelingen
bijvoorbeeld geldt dat de inspraak moet aansluiten bij het detailniveau van de besluitvorming. Op 
planniveau bestaat er nog ruimte om te kijken naar bijvoorbeeld alternatieven op gebiedsniveau, 
terwijl op projectniveau kan worden gekeken naar inrichtingsvarianten van een project. Al 
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gemaakte keuzes hoeven dus niet steeds opnieuw ter discussie worden gesteld, hetgeen de 
Commissie Elverding ook beoogd met het formuleren van een voorkeursalternatief.67  

De juridische normering van een overlegplicht ten behoeve van draagvlak voor een besluit kan als 
volgt gebeuren. Vooraleerst dient duidelijk te zijn dat het gaat om een inspanningsverplichting en 
geen resultaatsverplichting. Er kan niet worden geëist dat volledig draagvlak bestaat alvorens een 
vergunningaanvraag in te dienen of besluitvorming te starten. Er kan wel worden geëist dat een 
partij eerst een inspanning levert om draagvlak te creëren. In de relevante regeling kan de plicht 
worden opgenomen dat een initiatiefnemer voorafgaand aan het indienen van een aanvraag danwel 
het starten van besluitvorming in overleg treedt met de relevante belanghebbenden. Het overleg 
hoeft niet nader juridisch ingevuld te worden, zodat de invulling kan aansluiten op de praktijk. 
Afhankelijk van de hoeveelheid partijen kan het overleg de vorm van een rondetafelgesprek krijgen 
of kan worden gewerkt met inspraakavonden. 

Een wijze waarop het informele vooroverleg zijn weerslag in de besluitvorming kan krijgen is het 
overleggen van een document waarin een verslag wordt gegeven van de wijze waarop draagvlak is 
gecreëerd danwel getracht is te creëren. Wederom kan dit vormvrij zijn, maar een vergelijking kan 
worden gemaakt met het op te bouwen dossier in onteigeningskwesties. Op grond van de 
Onteigeningswet dient de onteigenende partij eerst te proberen via minnelijke overeenkomst de te 
onteigenen grond te verkrijgen. Van het minnelijke traject dient een logboek te worden 
bijgehouden, waaruit de genomen stappen moeten blijken. Uit dit logboek moet onder meer blijken 
welke financiële aanbiedingen zijn gedaan en of er compensatiegrond is geboden. Voor het creëren
van draagvlak betekent het voorgaande dat een logboek moet worden opgemaakt waaruit blijkt op 
welke wijze invulling is gegeven aan deze inspanningsverplichting. Dit betreft bijvoorbeeld de 
partijen die zijn benaderd, de input die deze partijen hebben gegeven en de wijze waarop met deze 
input is omgegaan. Vooral dit laatste is van belang voor de kracht van deze voorfase. Naarmate 
beter kan worden gemotiveerd op welke wijze is gehandeld naar aanleiding van de input, hoe meer 
draagvlak is te verwachten voor de uitkomst van het proces. 

Als het genoemde logboek met de invulling ten behoeve van het draagvlak is samengesteld, dan 
rijst de vraag welke rol dit document vervolgens in de besluitvorming dient te spelen. Kan dit stuk 
aanleiding vormen om een aanvraag af te wijzen en zo ja, wanneer is er grond om tot afwijzing over 
te gaan? Aangezien er enkel sprake is van een inspanningsverplichting tot het creëren van draagvlak 
voor het te nemen besluit of volledig te realiseren project, staat ter beoordeling in hoeverre naleving 
is gegeven aan deze inspanningsverplichting. Bij deze beoordeling kunnen enkele objectieve feiten 
worden bekeken, zoals welke partijen al dan niet zijn betrokken, op welke wijze is omgegaan met 
de input en of de input is weerlegd. Het wordt lastiger bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid 
van hetgeen in het logboek staat.  Gezien de aard van de verplichting is een terughoudende toetsing 
hiervan gepast, waardoor afwijzing van een aanvraag of vernietiging in bezwaar of beroep niet snel 
plaats dient te vinden. 

Als serieus werk wordt gemaakt van het creëren van draagvlak, dan kan er in de 
besluitvormingsprocedure eerder en meer duidelijkheid ontstaan over de effecten van een 
voorgenomen besluit of project. Om draagvlak te creëren is immers in zekere mate inzicht in de 
mogelijke effecten noodzakelijk. Vervolgens wordt voorafgaand aan de formele besluitvorming al 
meer duidelijk over de te verwachten pijnpunten van een besluit of project. In het logboek dient 
immers de input te zijn opgenomen en de wijze waarop met deze input is omgegaan. Hieruit kan 
worden afgeleid tegen welke punten geen tot weinig weerstand bestaat en welke punten nog veel 
aandacht behoeven. Deze informatie kan vervolgens worden toegepast in de belangenafweging en 
                                                     
67 Commissie Elverding 2008, p. 15.



(33)

het uiteindelijke (ontwerp)besluit, waarmee wederom een positieve bijdrage aan het draagvlak 
wordt geleverd. 

De genoemde duidelijkheid in de voorfase is verder voordelig vanwege de betrokkenheid en 
openheid die hiermee kunnen worden gecreëerd. Als andere partijen naast de initiatiefnemer en 
bevoegd gezag van het begin af aan worden betrokken bij de eerste stappen van een besluit of 
project, dan kan dit voorkomen dat bij andere partijen het gevoel gaat leven dat een project een 
onderonsje tussen initiatiefnemer en de overheid is. Regelmatig bestaat bij andere partijen de indruk
dat het bevoegd gezag op de hand is van de initiatiefnemer. Hieruit volgt het sentiment dat het 
bevoegd gezag vooringenomen is, dat er niet naar zorgen van anderen wordt geluisterd en enkel de 
rechter daadwerkelijk onafhankelijk is. Als partijen daarentegen van begin af aan kunnen 
meedenken en zien dat ook hun input wordt gewaardeerd, dan is het mogelijk dat de schijn van 
vooringenomenheid minder snel optreedt. Vervolgens kan het oordeel van een bestuursorgaan meer 
draagkracht krijgen. 

Het invoeren van een verplichting zoals hiervoor beschreven heeft ook nadelige gevolgen voor de 
besluitvorming. Eerst ontstaat onduidelijkheid over de invulling van deze inspanningsverplichting
in de praktijk. Hoewel deze onduidelijkheid in zekere mate kan worden ondervangen in de 
wetsgeschiedenis of andere toelichtende documenten, blijft toepassing in de praktijk nodig voordat 
duidelijk is op welke wijze met de draagvlakplicht kan worden omgegaan. Dit negatieve effect kan 
echter over een periode wegebben, indien geen nieuwe wijzigingen in de wet- en regelgeving weer 
tot nieuwe onduidelijkheden leiden. Een volgend pijnpunt, dat voornamelijk door initiatiefnemers 
zal worden aangestipt, betreft de noodzaak om al in een vroeg stadium openheid te geven van de 
voorgenomen plannen. Hierdoor kunnen bedrijven een risico lopen, aangezien zij naar buiten toe 
treden met hun plannen zonder enige bestuurlijke toezegging of medewerking. Dit kan temeer 
problematisch zijn, aangezien het creëren van draagvlak niet mogelijk lijkt zonder enig inzicht in de 
mogelijke effecten van een bepaalde ontwikkeling. Hiervoor is het verrichten van onderzoek 
noodzakelijk, waardoor kosten worden gemaakt in een deel van het proces waarin nog veel 
onzekerheid bestaat. 

Geconcludeerd kan worden dat, hoewel het niet wenselijk is om inspraak in 
besluitvormingsprocedures geheel weg te nemen, door middel van het creëren van draagvlak voor 
een besluit of project het gebruik van de beschikbare inspraakmogelijkheden kan worden beperkt. 
In het licht hiervan wijs ik nog op het volgende citaat uit het preadvies van 1995 van Heida: "Ik 
vrees dat de relatie tussen burger en overheid tamelijk fundamenteel is veranderd en dat de 
overheid zijn democratisch gelegitimeerde positie niet als het ware automatisch terug krijgt als de 
rechter weer 'in zijn hok wordt gejaagd'."68 Alleen als de voorfase meer openheid krijgt, er meer 
ruimte is voor het inbrengen van ideeën en deze ideeën vervolgens ook daadwerkelijk hun weerslag 
kunnen vinden in besluitvorming, kan het uiteindelijke besluit de draagvlak krijgen die gezien de 
taak van de overheid ook verdient. 

4. DE AANPAK VAN COMPLICERENDE FACTOREN

De factoren die kunnen bijdragen aan complexiteit van besluitvorming zijn legio en een uitputtende 
algemene beschrijving van deze factoren is in ieder geval niet binnen de omvang van dit preadvies 
mogelijk. Op basis van de wel beschreven factoren en overige factoren uit de literatuur en de eigen 
praktijk is het niettemin mogelijk om een tweetal algemene opmerkingen te maken over de wijze 
waarop deze factoren kunnen worden beoordeeld.
                                                     
68 H.P. Heida, ‘Complexe besluitvorming: tussen bestuursrecht en bestuurskunde’ in: Complexe 

besluitvorming (VAR-reeks 120) Alphen aan de Rijn: Samson 1998, p. 128.
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4.1. Groepering van de factoren

Uit de analyse van verschillende factoren voor complexiteit van besluitvorming komt naar voren dat 
een algemene indeling op basis van de aard mogelijk is. Factoren zijn dan te onderscheiden in (i) 
feitelijke aard, (ii) politiek-bestuurlijke aard en (iii) juridische aard. 

(i) Factoren van feitelijke aard zijn vaststaande gegevens waarmee rekening moet worden 
gehouden in de besluitvorming. Deze factoren bestaan buiten de macht van het 
bestuursorgaan, maar het bestuursorgaan dient deze factoren wel in de besluitvorming te 
betrekken. Denk hierbij aan de actoren, zoals de persoon van de vergunningaanvrager en 
omwonenden, maar ook de desbetreffende bewindspersoon. Deze personen drukken hun 
eigen stempel op het besluitvormingsproces. Hetzelfde geldt voor de feitelijke situatie ter 
plaatse. De besluitvorming ten behoeve van een industrieel complex is onder meer 
afhankelijk van de aanwezigheid van omwonenden, natuurgebieden en infrastructuur. Ook 
de beschreven afhankelijkheid van deskundige kennis en technische en wetenschappelijke 
gegevens zijn factoren van feitelijke aard. Deze factoren bestaan immers buiten de macht 
van het bestuursorgaan om en dienen als een gegeven beschouwd te worden. 

De vaststelling dat deze factoren als feiten zijn te accepteren, is van belang voor de wijze 
waarop hiermee kan worden omgegaan. De invloed van een bestuursorgaan op deze
factoren is beperkt. Door een aanpassing van het juridische kader of het beleid is het 
misschien mogelijk om deze factoren buiten de besluitvorming te plaatsen, bijvoorbeeld 
door het uitsluiten van bepaalde belanghebbenden of bepaalde effecten van een besluit. Een
dergelijke oplossing lijkt echter niet snel wenselijk vanwege de beoogde kwaliteit van een 
besluit, waarvoor het betrekken van de relevante feiten en omstandigheden een belangrijk 
fundament is. Het aanpassen van de eigen organisatie op de noodzaak om deze factoren te 
betrekken is een andere oplossing. Deze oplossing is bijvoorbeeld besproken bij het omgaan 
met de noodzakelijke deskundige kennis en de afhankelijkheid van andere partijen. De 
hierdoor veroorzaakte complexiteit is niet weg te nemen, maar wel te verminderen door in 
de eigen organisatie een zekere mate van deskundigheid ter beschikking te hebben. 

(ii) Een factor is van politiek-bestuurlijke aard indien deze volgt uit de politieke arena of de 
bestuurlijke danwel ambtelijke praktijk. In deze groep vallen factoren die afhankelijk zijn 
van de (veranderingen in) politieke verhoudingen, relaties tussen bevoegde gezagen en het 
ambtelijke apparaat. Uit het advies van de Commissie Elverding kunnen onder andere 
worden genoemd (i) bestuurlijke drukte, (ii) de kwaliteit van de ambtelijke voorbereiding en 
(iii) scopeveranderingen in de besluitvormingsfase.69 In dit preadvies is nog gekeken naar 
wijzigingen in politieke en beleidsmatige doelstellingen. 

Deze factoren liggen voornamelijk binnen de invloed van één bestuursorgaan, maar kunnen 
in een specifieke situatie ook buiten de macht van een bestuursorgaan bestaan. Ter 
illustratie de beschreven wijziging in doelstellingen. De wijze waarop met de gevolgen 
hiervan wordt omgegaan heeft het bestuursorgaan waarbinnen de prioritering wijzigt zelf in
de hand. Voor eventuele andere bestuursorganen die door de prioriteitswijziging worden 
geraakt, bijvoorbeeld lagere overheden, is er eerder sprake van het ondergaan van de 
gevolgen van een prioriteringswijziging van een hogere overheid. Deze lagere overheden 
dienen de gevolgen voor zover nodig te verwerken in de eigen organisatie en kunnen 
daarbij rekening houden met de consequenties voor besluitvormingsprocedures, maar zijn in 
zekere mate afhankelijk van de wijze waarop het hogere orgaan invulling geeft aan de 

                                                     
69 Commissie Elverding 2008, Bijlage III.
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wijziging. Eenzelfde opmerking geldt voor de wijze waarop met de kwaliteit van de 
ambtelijke voorbereiding kan worden omgegaan. In principe ligt de oplossing van deze 
complicerende factor binnen de macht van het bestuursorgaan waarbinnen de ambtelijke 
voorbereiding speelt. Niettemin kunnen andere bestuursorganen gevolgen ondervinden van 
de wijze waarop met dit punt wordt omgegaan, doordat een kwaliteitsverbetering niet de 
beoogde effecten heeft. 

(iii) Factoren zijn juridisch complicerend als deze zijn terug te voeren op nationale danwel 
internationale wet- en regelgeving, beleid of rechtspraak. Een voorbeeld ligt in het gebruik 
van rechtsmiddelen. Deze rechtsmiddelen kunnen worden gebruikt vanwege daartoe 
strekkende wetgeving. Ook een wijziging van het juridische kader of beleid valt hieronder. 
De reden voor een wijziging kan weliswaar liggen in een wijziging in de prioritering van 
een bestuursorgaan, maar eventuele nadelige gevolgen van de wijziging voor de 
besluitvorming zijn aan te merken als juridisch complicerend. 

Juridische factoren kunnen zowel binnen de invloedsfeer van een bestuursorgaan liggen als 
daarbuiten. Een voorbeeld van het eerste is de genoemde wijziging in wet- en regelgeving. 
Een bestuursorgaan dat een wijziging tot stand brengt, kan hierbij in vergaande mate 
rekening houden met de gevolgen die besluitvorming kunnen compliceren. Eventuele lagere 
bestuursorganen die worden geraakt met een wijziging van hogere regelgeving kunnen 
echter minder invloed uitoefenen op de gevolgen hiervan. Op onduidelijke of tegenstrijdige 
jurisprudentie is weer weinig invloed uit te oefenen, tenzij via wet- en regelgeving het 
desbetreffende punt wordt genormeerd of via het voeren van procedures deze jurisprudentie 
ter discussie wordt gesteld. 

Deze uitsplitsing biedt weliswaar de mogelijkheid om factoren te groeperen, maar zoals al eerder 
opgemerkt zijn de factoren in vergaande mate onderling afhankelijk. Een wijziging in de politieke 
of beleidsmatige prioritering van een bestuursorgaan kan immers leiden tot wijziging van wet- en 
regelgeving, waarbij beide factoren besluitvorming kunnen compliceren. Deze onderlinge relaties 
bemoeilijken de aanpak van de factoren, omdat deze relaties de gevolgen van de aanpak 
vertroebelen. 

Niettemin biedt de uitsplitsing in drie groepen een algemene indicatie van de wijze waarop 
complicerende factoren kunnen worden aangepakt. Deze aanpak kent twee mogelijkheden. 
Complicerende factoren kunnen in de macht van het desbetreffende bestuursorgaan of buiten de 
macht van dit bestuursorgaan liggen. In de eerste situatie kan het bestuursorgaan in vergaande mate 
actie ondernemen om de besluitvorming te versimpelen. Dit betreft bijvoorbeeld een wijziging van
de politieke en beleidsmatige doelstellingen. De wijze waarop deze wijziging vorm krijgt, is in hoge 
mate afhankelijk van het bestuursorgaan zelf. Dit bestuursorgaan heeft het derhalve in zijn macht 
om complexiteit te verminderen of te voorkomen. Als de factor buiten de macht ligt van een 
bestuursorgaan, zoals bij de wetenschappelijke ontwikkelingen, dan kan een bestuursorgaan enkel 
diens organisatie op deze factoren afstemmen. Hierdoor kan de complexiteit van besluitvorming 
verminderen, maar de mate waarin is in hoge mate afhankelijk van de externe factor. In deze situatie 
zal eerder een zekere mate van complexiteit in de besluitvorming aanvaard moeten worden. 

4.2. Een beoordelingskader voor complicerende factoren

Aan de hand van de gegeven beschrijvingen van complicerende factoren en de wijzen waarop 
besluitvorming kan worden versimpeld, kan een algemeen beoordelingskader van de factoren 
worden geformuleerd. Hierbij maak ik de kanttekening dat een algemeen kader voor een veelzijdig 
onderwerp als de factoren van complexe besluitvorming toepasbaar dient te zijn voor verschillende 
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situaties. Vanwege de grote variëteit aan factoren, is het onduidelijk of elke factor binnen een 
algemeen beoordelingskader past. Met deze kanttekening in gedachte stel ik het volgende 
beoordelingskader voor.  

Allereerst moet de factor worden benoemd en een beschrijving worden gegeven van de wijze 
waarop deze factor bijdraagt aan complexiteit van besluitvorming. Bij deze beschrijving moet ook 
worden ingegaan op de mogelijke positieve effecten op de besluitvorming. Een factor die leidt tot 
complexiteit kan namelijk dusdanige positieve effecten hebben op de besluitvorming dat dit de 
negatieve effecten van de complexiteit mitigeert. Een sprekend voorbeeld is het bieden van 
inspraakmogelijkheden. Deze mogelijkheden kunnen de besluitvorming compliceren, maar kunnen 
ook een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de besluitvorming. Het dwingt een 
bestuursorgaan volledig toepassing te geven aan de relevante wet- en regelgeving en rekening te 
houden met de belangen van andere partijen, omdat een gebrekkig besluit anders door het gebruik 
van rechtsmiddelen onderuit kan gaan. Niettemin compliceren inspraakmogelijkheden de 
besluitvorming. In een afweging van de voor- en nadelen van inspraakmogelijkheden komt echter 
de conclusie naar voren dat het afschaffen van de inspraakmogelijkheden onwenselijk is. De vraag 
is dus in hoeverre het nuttige effect van een factor van complexiteit de negatieve gevolgen 
aanvaardbaar maken. Enkel als het nuttige effect onvoldoende wordt geacht, dan moet voor deze 
factor van complexe besluitvorming een oplossing worden gezocht. Er is dan immers sprake van 
een onwenselijke complicerende factor.

Als een factor overwegend positieve effecten heeft voor de besluitvorming, dan hoeft hiermee nog 
niet te worden gezegd dat ieder ingrijpen onwenselijk is. Het kan mogelijk zijn om de 
complicerende factor dusdanig aan te pakken dat het positieve effect behouden blijft, maar er 
niettemin een versimpeling van de besluitvorming optreedt. De complicerende factor wordt dan 
gewijzigd zonder dat er een negatief effect op de kwaliteit van de besluitvorming optreedt. Denk 
hierbij aan de integratie van verschillende besluiten, zodat ook de inspraakmogelijkheden tegen 
deze besluiten worden geïntegreerd. Hierdoor zijn er minder aparte inspraakmomenten, waardoor de 
procedurele complexiteit van de besluitvorming vermindert. Inspraak blijft niettemin mogelijk, 
waardoor de positieve effecten hiervan niet verloren gaan. 

Behalve factoren die een nuttig effect hebben zijn er uiteraard factoren voor complexe 
besluitvorming waarvan geen nuttig effect uitgaat, zoals de beschreven afhankelijkheid van 
deskundige kennis. Deze factoren zijn onnodig complicerend voor besluitvorming en dienen in 
principe te worden opgelost. Ik zeg 'in principe', omdat de vraag rijst of alle factoren daadwerkelijk 
zijn aan te pakken. Oplossingen van complicerende factoren kunnen liggen in de aanpassing van 
wet- en regelgeving, bestuurlijke veranderingen, financiële en personele middelen of andere 
feitelijke aanpassingen. Het is echter niet uitgesloten dat een specifieke factor niet is op te lossen. 
De al genoemde complexe samenleving is een voorbeeld van een onoplosbare factor van 
complexiteit. Ook de mate waarin afhankelijkheid blijft bestaan van deskundige kennis en derden 
toont dat niet alle complexiteit is op te lossen door aanpak van de complicerende factoren. Een 
dergelijke onoplosbare factor is nog enkel te accepteren. Hiertegen ageren is verspilling van energie 
en middelen. 

Als eenmaal is bepaald welke oorzaken van complexe besluitvorming onnodig danwel onwenselijk 
zijn en ook zijn op te lossen, dan dienen vervolgens de mogelijke oplossingen worden 
geformuleerd. Hierbij moeten deze mogelijke oplossingen worden afgewogen tegen eventuele 
nadelige gevolgen van het doorvoeren daarvan. Sommige oplossingen kunnen namelijk niet in 
verhouding staan tot het bestaande probleem. Een factor kan bijvoorbeeld een zeer geringe bijdrage 
leveren aan de complexiteit, maar enkel op een zeer ingrijpende wijze worden opgelost. Een andere 
mogelijkheid is dat het oplossen van één oorzaak mogelijk leidt tot een nieuwe oorzaak of een 
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verergering van een al bestaande andere oorzaak van complexe besluitvorming. Hier toont zich de 
al genoemde interactie tussen de factoren van complexe besluitvorming. In dergelijke situaties kan 
het wenselijker zijn om af te zien van de aanpassing van de factor. 

Dan resteert nog de vaststelling dat er factoren zijn van complexe besluitvorming die onwenselijk 
en onnodig zijn en waarvoor een passende oplossing bestaat, die opweegt tegen de eventuele 
nadelige gevolgen daarvan. Deze factoren van complexe besluitvorming kunnen dus worden 
aangepakt, waardoor de besluitvorming kan worden vereenvoudigd. 

Het voorgaande als volgt in een stroomschema worden weergegeven: 

Figuur 1: groen = ja, rood = nee.

Als eenmaal een complicerende factor voor besluitvorming is geïdentificeerd, dan kan aan de hand 
van dit stroomschema bepaald worden welke aanpak bij deze factor past. Het doel hiervan is om de 
beoordeling van de mogelijke versimpeling van complexe besluitvorming op een meer eenduidige 
wijze te verrichten. Niet de complexe besluitvorming als volledig fenomeen staat hiermee ter 
discussie, maar de factoren die deze complexiteit veroorzaken. Deze factoren verdienen 
aanpassingen om de besluitvorming te vereenvoudigen, waarbij dit stroomschema kan helpen. 

5. CONCLUSIE & STELLINGEN

Complexe besluitvorming is een lastig fenomeen. Het is niet terug te brengen tot een definitie of 
vast te stellen aan de hand van een grens. Wel kan worden gesteld dat de complexiteit afhankelijk is 
van de voorzienbaarheid van de uitkomst van een besluitvormingsproces. Naarmate deze
voorzienbaarheid afneemt, is een besluitvormingsproces complexer. Een besluitvormingsproces 
bevindt zich hiermee op een schaal tussen enerzijds eenvoudige, simpele besluitvorming en 
anderzijds volledig complexe besluitvorming. Ergens op deze schaal ligt het omslagpunt naar 
complex. Waar dit omslagpunt ligt, is echter niet van te voren te bepalen. Dit omslagpunt zal ook 
niet steeds voor ieder besluitvormingsproces gelijk zijn. Er is een veelheid aan verschillende 
besluitvormingsprocessen mogelijk aan te merken als complex, waarbij de redenen om deze 
processen als complex aan te merken veelal onderling verschillen. 
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De mate waarin een besluitvormingsproces complex is, is afhankelijk van de factoren die deze
besluitvorming beïnvloeden. Deze factoren bepalen de voorzienbaarheid van de uitkomst van het 
proces. Zowel de totale omvang van de factoren als de onderlinge relaties hiertussen kunnen deze 
voorzienbaarheid verminderen. Net als het brede spectrum aan besluitvormingsprocessen die als 
complex kunnen worden aangemerkt, zijn er vele soorten factoren die aan de complexiteit van 
besluitvorming kunnen bijdragen. Dergelijke factoren zijn bijvoorbeeld de partijen en personen
betrokken in de besluitvorming, de regels die van toepassing zijn, de te betrekken materie en de te 
voeren procedures. Nadere invulling van deze algemene aanduidingen leren dat de variaties in de 
factoren groot kunnen zijn. Zo blijkt dat een kennislacune in de besluitvorming kan worden 
veroorzaakt door de afhankelijkheid van deskundige kennis, de afhankelijkheid ten opzichte van 
andere partijen en nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. 

Nu de complexiteit van besluitvorming afhankelijk is van de achterliggende factoren, dienen deze 
factoren beoordeeld te worden op de mate waarin zij kunnen worden aangepakt teneinde 
besluitvorming te versimpelen. Er zijn echter grenzen aan het streven naar versimpeling, waardoor 
volledige versimpeling zelden mogelijk is. Ten eerste, omdat sommige factoren niet weg zijn te 
nemen. Denk hierbij aan de inherente complexiteit van onze samenleving of de inherente 
complexiteit van bepaalde materie. Bij factoren die wel zijn aan te pakken, kan vervolgens nog een 
restant overblijven die niet is weg te nemen. Hierdoor blijft deze factor in zekere mate 
besluitvorming compliceren. Beide factoren samen tonen aan dat er een zekere mate van
complexiteit in de besluitvorming bestaat, die niet is weg te nemen. 

Niettegenstaande het voorgaande blijft er ruimte bestaan om besluitvorming te versimpelen. Hierbij 
moet wel oog blijven bestaan voor eventuele positieve effecten van de desbetreffende factor. Als 
een complicerende factor een positief effect op de besluitvorming heeft, dan dient een aanpassing 
van deze factor niet te leiden tot verlies van dit positieve effect. In het verlengde hiervan moet een 
eventuele oplossing van een factor van complexe besluitvorming wel op diens merites worden 
afgewogen tegen mogelijke negatieve effecten. Beide aspecten kunnen ervoor zorgen dat een factor 
van complexiteit niet of niet volledig dient te worden opgelost.

De vermindering van complexiteit is vanwege het voorgaande ook aan te duiden als een balanceer 
act tussen enerzijds de wens om te versimpelen en anderzijds de noodzaak om de kwaliteit van het 
besluitvormingsproces te waarborgen. Dit toont zich onder meer in de mogelijkheid om door 
vermindering van inspraak de besluitvorming te versimpelen. Het bieden van inspraak binnen een 
besluitvormingsproces heeft belangrijke positieve bijdragen aan het besluit, maar compliceert 
besluitvorming ook. Vanwege de positieve bijdragen is vermindering van deze complexiteit echter 
slechts in zeer beperkte mate mogelijk. Een te ver doorgevoerde versimpeling door beperking van 
inspraak kan dan negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van de besluitvorming, terwijl 
slechte organisatie van de inspraakmogelijkheden de besluitvorming onnodig kan compliceren. 

Het voorgaande doet de vraag rijzen in hoeverre het streven naar versimpeling van de 
besluitvorming wenselijk is. De mate waarin versimpeling tot stand kan komen is immers 
afhankelijk van een integrale beoordeling van een specifieke factor van de besluitvorming. Door 
een analyse van deze factor, mogelijke gebreken en positieve effecten daarvan en eventuele 
aanpassingen daarin kan besluitvorming weliswaar worden versimpeld, maar de focus ligt hierbij 
niet op de versimpeling zelf. Deze focus ligt op een verbetering van deze factor. Mede gezien de 
ongrijpbaarheid van complexe besluitvorming, de onmogelijkheid om te bepalen of besluitvorming 
niet langer als complex is aan te duiden en de genoemde focus op verbetering van een specifieke 
factor is een streven naar versimpeling van het besluitvormingsproces niet de meest praktische 
aanpak. In plaats daarvan is het aan te raden om bij onder andere handelingen, zoals de wijziging 
van wet- en regelgeving danwel beleid, ook te kijken naar de gevolgen voor de complexiteit van het 
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besluitvormingsproces. De complexiteit, of de wenselijke versimpeling van besluitvorming, is dan 
een van de aspecten waarmee in het kader van andere ontwikkelingen rekening moet worden 
gehouden. 

Als laatste verdient aanbeveling om de complexe besluitvorming niet steeds als een negatief 
fenomeen te beschouwen. Zoals betoogd, is de mate van complexiteit het resultaat van verschillende 
factoren die de besluitvorming beïnvloeden. Voor zover er aan een besluitvormingsproces negatieve 
kanten kleven vanwege de complexiteit, zijn deze negatieve kanten het gevolg van de factoren. 
Hoewel versimpeling van deze factoren mogelijk is, zal volledige versimpeling van de 
besluitvorming echter zelden mogelijk zijn. Daarmee is complexe besluitvorming juist een gegeven 
dat geaccepteerd dient te worden en niet een fenomeen dat steeds negatief moet worden benaderd. 

Stellingen 

(1) Complexe besluitvorming is niet weg te nemen, maar de complexiteit kan enkel worden
verminderd. 

(2) In wet- en regelgeving danwel beleid moeten keuzes worden gemaakt voor de te hanteren 
reken- en meetmethodes danwel grenswaarden etc. om de discussie in het 
besluitvormingsproces over deze aspecten te beperken. 

(3) Er dient gewerkt te worden met een deskundigenregister danwel een certificeringsmethode 
voor deskundigen om de discussie over de deskundigheid van partijen in het
besluitvormingsproces te beperken. 

(4) Een wettelijke inspanningsplicht van een initiatiefnemer tot creatie van draagvlak kan 
bijdragen aan de acceptatie van besluitvorming en daarmee tot minder gebruik van 
inspraakmogelijkheden. 

(5) Complexiteit als toetsingskader is geen effectieve wijze om besluitvorming te verbeteren. 

* * *




