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1. INLEIDING 

"Politiek moet je niet te veel aan politici overlaten. Daar zijn onze problemen namelijk te complex 
voor. Vooral een veelkoppig monster als klimaatverandering vraagt om een veelkoppige aanpak."1 

"Burgerparticipatie was een ander woord voor de bemoeienis van mensen die geen idee hadden waar 
het over ging en veel gedoe veroorzaakten, om er uiteindelijk over te zeuren dat alles zo lang 
duurde."2 

Deze citaten vormen uitersten van de mogelijke gedachten over participatie ten aanzien van 
ruimtelijke initiatieven. Hoewel het tweede citaat afkomstig is uit een roman, is het een veel 
voorkomend beeld bij participatie: het duurt lang en het heeft geen zin. Daar kan en wordt ook anders 
over gedacht, zo blijkt mede uit het eerste citaat. Participatie is een terugkerend thema in politieke 
toespraken en omgevingsrechtelijke wetgeving.3 Bovenstaande citaten illustreren echter dat meerdere 
(tegengestelde) belangen daarbij een rol kunnen spelen: besluitvorming moet vooral (voor)spoedig 
verlopen, maar er moet ook genoeg ruimte en tijd zijn voor burgers om te kunnen 'meeregeren'. Het 
vormgeven van een goed proces is dus nog niet zo gemakkelijk.  

In 1998 werd op internationaal niveau al wel volop nagedacht over de voorwaarden voor inspraak in 
de voorbereiding van milieubesluitvorming. In dat jaar is het Verdrag van Aarhus ("Verdrag") tot 
stand gekomen. Het Verdrag heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de bescherming van het recht 
van elke burger van zowel de huidige generatie als toekomstige generaties om te leven in een milieu 
dat passend is voor zijn of haar gezondheid en welzijn. Een van de drie pijlers van dat verdrag is 
inspraak in de voorbereiding van milieubesluitvorming.4 Het Verdrag is echter niet in ieder land op 
een juiste wijze geïmplementeerd, zo werd recentelijk duidelijk voor Nederland. 

Na een bommetje onder het bestuursrecht5 in de vorm van het Varkens in Nood-arrest van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie ("Hof")6 moest de regering aan de slag met het voorbereiden van 
een (concept)wetsvoorstel tot aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht ("Awb") om te zorgen 
dat het bestuursprocesrecht in lijn zou worden met het Verdrag.7 Een andere – aanzienlijk grotere – 
wetgevingsoperatie die in volle gang is, is de Omgevingswet.8 Wat beide wetgevingsoperaties 
gemeen hebben is dat zij vallen binnen de reikwijdte van het Verdrag, omdat beide van invloed zijn 
op inspraak in het omgevingsrecht. Het conceptwetsvoorstel regelt welke (rechts)personen, op welke 

                                                      
* Meike Pakkert en Jelmer Ypinga zijn werkzaam als advocaat bij Stibbe.  
1  Beschrijving van E. Rovers, Nu is het aan ons: oproep tot echte democratie, Amsterdam: De 

Correspondent Uitgevers 2022.  
2  Citaat uit J. Zeh, Ons soort mensen, Amsterdam: Ambo Anthos 2020 (oorspronkelijke titel 

Unterleuten). 
3  Zie daarover paragraaf 2 en in het bijzonder paragraaf 2.6. 
4  Naast openbaarheid van milieu-informatie en rechtsbescherming tegen milieubesluitvorming. 
5  Aldus J.R. van Angeren en T. Barkhuysen in Snelrecht voor mr.online.  
6   HvJEU 14 januari 2021, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7. 
7  Het gaat om het concept-"Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJEU Varkens in Nood", dat van 2 april 

tot en met 15 mei 2022 in internetconsultatie heeft gelegen. Zie hierover paragraaf 3.2. 
8  Voor de eigen gemoedsrust van de preadviseurs zullen zij in dit preadvies niet speculeren over het al 

dan niet in werking treden van de Omgevingswet. Op het moment van afronding van dit preadvies is 
de voorgenomen datum van inwerkingtreding 1 juli 2023. 
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manier en wanneer worden betrokken bij besluitvorming en in de Omgevingswet wordt participatie 
een "doorsnijdend thema".9 

De vraag is echter hoe die inspraak moet worden vormgegeven. Daarvoor is in de eerste plaats van 
belang dat het bestaande en toekomstige systeem in overeenstemming is met het Verdrag. In de 
tweede plaats komt de regeling idealiter zoveel mogelijk tegemoet aan de achterliggende doelen van 
het bieden van inspraak. Die doelen zijn kort gezegd het verbeteren van de kwaliteit van 
besluitvorming en het creëren van draagvlak voor besluitvorming.10 De andere belangen die in het 
omgevingsrecht een rol spelen moeten echter ook niet vergeten worden. Naast de belangen van 
insprekers (of participanten) kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het algemeen belang van snelle 
besluitvorming om crises als de woningnood en klimaatverandering het hoofd te bieden, en het 
vergelijkbare belang van initiatiefnemers om zo snel mogelijk zekerheid te verkrijgen over de 
haalbaarheid van hun gewenste project(en). Deze problematiek staat in dit preadvies centraal en leidt 
tot de volgende onderzoeksvraag: 

In hoeverre komt het Nederlandse omgevingsrecht tegemoet aan de inspraakeisen uit het 
Verdrag van Aarhus en de behoeften van bestuursorganen, participanten en initiatiefnemers? 

1.1 Opbouw preadvies 

Dit preadvies is als volgt opgebouwd. Wij starten met een inleidende paragraaf 2 waarin wij de 
ontwikkeling van inspraakrechten in het Nederlandse omgevingsrecht beschrijven en waarin wij 
eveneens aandacht besteden aan (de werking van) het Verdrag, de belangrijkste internationale invloed 
op deze inspraakrechten. In paragraaf 3 zullen wij vervolgens ingaan op het Varkens in Nood-arrest 
en het daaruit voortvloeiende conceptwetsvoorstel. Wij analyseren in paragraaf 4 in hoeverre het 
systeem voor inspraak in het Nederlandse omgevingsrecht in overeenstemming is met het Verdrag, 
om vervolgens in paragraaf 5 enkele aanbevelingen te doen voor een systeem dat voldoet aan het 
Verdrag en zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de behoeften van bestuursorganen, participanten en 
initiatiefnemers.  

1.2 Afbakening 

Inspraak zien wij als een vorm van participatie, waarbij insprekers bij de voorbereiding van 
besluitvorming worden betrokken door de overheid. Wij richten ons daarbij met name op de inspraak 
door burgers en rechtspersonen (in het omgevingsrecht veelal natuur- en milieuorganisaties). De 
mogelijkheid voor andere bestuursorganen om advies te geven bespreken wij daarbij niet.11 Verder 
richten wij ons op de procedure tot aan definitieve besluitvorming; mogelijke vervolgprocedures laten 
wij dus buiten beschouwing. Voor onze analyse focussen wij ons met name op artikel 6 Verdrag, dat 
van toepassing is op besluiten over specifieke activiteiten. Artikel 7 en 8 Verdrag gaan ook over 
inspraak, maar wij menen dat die voor deze analyse minder van belang zijn.12 Artikel 8 is namelijk 
meer facultatief van aard – het schrijft voor dat elke partij "tracht doeltreffende inspraak (…) te 
bevorderen" en artikel 7 verwijst naar onderdelen uit artikel 6.  

                                                      
9  Stb. 2018, 209, p. 66. Zie over participatie onder vigeur van de Omgevingswet paragraaf 2.6 
10  Zie uitgebreider paragraaf 5.1. 
11  Zie voor de regeling daarvan onder de Omgevingswet bijvoorbeeld Karnenbeek, Groothuijse & Van 

Rijswick, RegelMaat 2022/3. 
12  Artikel 7 Verdrag gaat over inspraak bij betreffende plannen, programma's en beleid betrekking 

hebbende op het milieu en artikel 8 gaat over inspraak tijdens de voorbereiding van uitvoerende 
regelingen en/of algemeen toepasselijke wettelijk bindende normatieve instrumenten.  
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Het onderwerp van dit preadvies is dus beperkt tot procedurele participatie in het omgevingsrecht. 
Voor een behandeling van de (on)mogelijkheden van financiële participatie en de mogelijke rol van 
het dienstbaarheidsbeginsel in de facilitering van burgerinitiatieven verwijzen wij graag naar de 
preadviezen van Dorien Bakker respectievelijk Esmée Driessen. 

2. DE ONTWIKKELING VAN INSPRAAKRECHTEN IN HET NEDERLANDSE 
OMGEVINGSRECHT 

2.1 Inspraak in het Nederlandse omgevingsrecht pre-Verdrag van Aarhus 

We beginnen bij de oude Wet op de ruimtelijke ordening ("WRO"). Artikel 6a WRO regelde dat het 
gemeentebestuur de ingezetenen van de gemeente en andere belanghebbende natuurlijke- en 
rechtspersonen bij de voorbereiding van (de herziening van) ruimtelijke plannen moest betrekken. 
Tot dat moment organiseerden sommige gemeentes uit zichzelf weleens "hearings" maar die hadden 
meer het karakter van een voorlichtingsbijeenkomst, aldus de wetgever.13 Van discussie tussen 
burgers en planwetgever was veelal geen sprake. Aan de invoering van artikel 6a WRO lag de wens 
ten grondslag om de bevolking mee te laten denken en praten over de door haar gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling. Het werd gewenst geacht de mogelijkheid tot "meepraten" te waarborgen.14 Hierdoor 
zou het gemeentebestuur beter in staat zijn bij zijn beslissing rekening te houden met de wensen van 
de bevolking en een betere belangenafweging te kunnen maken.15 

Bovendien werd het ook van belang geacht "tegemoet te komen aan de bij velen levende wens om de 
bevolking reeds eerder dan van het tijdstip van de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan 
bij de voorbereiding van het plan te betrekken."16 Dit kwam ook naar voren in artikel 12 Besluit op 
de ruimtelijke ordening 1985 (oud), dat vereiste dat de toelichting bij een ontwerp(bestemmings)plan 
een rapportering bevatte van de (uitkomsten van de) inspraak die op dat moment was geborgd in 
gemeentelijke inspraakverordeningen.17 Daar komt bij dat het gemeentebestuur bij het ontwerp van 
het plan voldoende rekening moest kunnen houden met die resultaten, om de participanten 
daadwerkelijk de mogelijkheid te geven om de besluitvorming te beïnvloeden. Dit impliceerde een 
zekere redelijke termijn om in te kunnen spreken. Als aan het voorgaande niet werd voldaan, dan 
vernietigde de Afdeling het besluit tot goedkeuring van het bestemmingsplan wegens strijd met de 
wet.18 Met de invoering van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ("uov") kwam aan dit 
systeem een einde (zie daarvoor paragraaf 2.5). We zullen echter zien dat het gedachtengoed van 
vroegtijdige inspraak dat ten grondslag lag aan de regeling van inspraak pre-Aarhus nog of weer, zo 
u wilt, springlevend is (zie daarvoor paragraaf 2.6). 

2.2 Inspraak in het Verdrag van Aarhus en aanverwant EU-recht 

Op 25 juni 1998 is in Aarhus, Denemarken, in het kader van de Vierde Ministeriële Conferentie het 
Verdrag van Aarhus19 tot stand gekomen. Dit verdrag vormde een uitwerking van Beginsel 10 van de 
Verklaring van Rio, die op 13 juni 1992 werd vastgesteld op de VN-Conferentie Milieu en 

                                                      
13  Kamerstukken II 1977/78, 14889, nr. 3, p. 30. 
14  Idem.   
15  Idem, p. 31.   
16  Idem, p. 40.   
17  Artikel 12 lid 2 onder d Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 jo. artikel 150 lid 2 onder c 

Gemeentewet (inmiddels beide vervallen).  
18  ABRvS 10 juli 1997, ECLI:NL:RVS:1997:BQ1681, Gst. 1998/13.   
19  Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 

milieuaangelegenheden. 
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Ontwikkeling. Naast Nederland zijn de meeste Europese landen ook Partij bij het Verdrag,20 evenals 
de Europese Unie.21 De doelstelling van het Verdrag is, onder meer, het leveren van een bijdrage aan 
de bescherming van het recht van elke burger van zowel de huidige generatie als toekomstige 
generaties om te leven in een milieu dat passend is voor zijn of haar gezondheid en welzijn.22 Het 
Verdrag kent drie pijlers: openbaarheid van milieu-informatie (met name artikel 4 en 5 Verdrag), 
inspraak in de voorbereiding van de milieubesluitvorming (artikel 6 tot en met 8 Verdrag) en 
rechtsbescherming tegen milieubesluitvorming (artikel 9 Verdrag). In de preambule van het Verdrag 
is onder meer te lezen dat inspraak in besluitvorming de kwaliteit en de uitvoering van besluiten 
verbetert, bijdraagt aan de bewustheid bij het publiek van milieuvraagstukken, het publiek de 
gelegenheid biedt om zijn bezorgdheid te uiten en bestuursorganen in staat stelt naar behoren rekening 
te houden met deze bezorgdheid. 

Het Verdrag kent rechten toe aan twee categorieën personen: het publiek en het betrokken publiek. 
Het publiek (artikel 2 lid 4 Verdrag) omvat praktisch iedereen en is vergelijkbaar met 'eenieder' onder 
Nederlands recht. Het betrokken publiek (artikel 2 lid 5 Verdrag) omvat het publiek dat gevolgen 
ondervindt, of waarschijnlijk ondervindt van, of belanghebbende is bij, milieubesluitvorming. Non-
gouvernementele organisaties ("NGO's") gericht op het milieu die voldoen aan de eisen van nationaal 
recht worden daarbij geacht belanghebbende te zijn.  

Het recht op inspraak in de voorbereiding van besluiten over specifieke milieuactiviteiten die een 
aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, is vervat in artikel 6 Verdrag. Dat artikel stelt onder meer de 
eis dat het 'betrokken publiek' tijdig en doeltreffend over de besluitvorming wordt geïnformeerd (lid 
2) en dat inspraakprocedures redelijke termijnen bevatten (lid 3). Het achtste lid waarborgt dat in het 
te nemen besluit rekening wordt gehouden met de resultaten van de inspraak. Het vierde lid waarborgt 
"vroegtijdige inspraak, wanneer alle opties open zijn en doeltreffende inspraak kan plaatsvinden."  
In de Aarhus Implementatiegids23 is te lezen dat dit niet betekent dat een overheidsinstantie geen 
standpunt kan innemen of een voorlopig standpunt kan innemen over een mogelijk besluit over de 
voorgestelde activiteit. De overheidsinstantie moet zich echter nog steeds in de fase van het 
verzamelen en verwerken van informatie bevinden en moet openstaan voor de opmerkingen van het 
publiek om naar aanleiding daarvan eventueel van standpunt te veranderen.24 Artikel 7 Verdrag regelt 
inspraak in de voorbereiding van plannen en programma's die betrekking hebben op het milieu. 
Artikel 6 lid 3, 4 en 8 Verdrag zijn daarop ook van toepassing. Artikel 7 Verdrag bevat daarnaast een 
inspanningsverplichting voor Partijen om in de voorbereiding van milieubeleid inspraak mogelijk te 
maken. Artikel 8 regelt inspraak tijdens de voorbereiding van uitvoerende regelingen en andere 
algemeen toepasselijke wettelijk bindende regels die een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben. 
Zoals toegelicht in paragraaf 1.2, beperken wij onze analyse in het vervolg tot de vereisten uit artikel 
6 Verdrag. 

De Europese Unie beoogt met Richtlijn 2003/35 de verplichtingen uit het Verdrag in de Europese 
rechtsorde te integreren. Hiertoe zijn verschillende artikelen van de m.e.r.-richtlijn en de IPPC-
richtlijn (inmiddels de richtlijn industriële emissies) aangepast.25 Zo regelt artikel 6 lid 4 m.e.r.-

                                                      
20  Artikel 2 lid 1 Verdrag definieert een Partij als "een Verdragsluitende Partij bij dit Verdrag". 
21  Besluit van de Raad van 17 februari 2005 betreffende het sluiten, namens de Europese Gemeenschap, 

van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de 
rechter inzake milieuaangelegenheden (2005/370/EG). 

22  Deze doelstelling is vervat in artikel 1.  
23  UNECE, The Aarhus Convention: An Implementation Guide (second edition), 2014.  
24  Idem, p. 144. 
25  Richtlĳn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in 

inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu 
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richtlijn dat het betrokken publiek in een vroeg stadium reële mogelijkheden tot inspraak dient te 
krijgen in milieubesluitvormingsprocedures waarin een milieueffectbeoordeling moet worden 
gemaakt.  

2.3 Wie is verantwoordelijk voor de interpretatie en uitleg van het Verdrag? 

De Aarhus Convention Compliance Committee ("ACCC") is het toezichtmechanisme dat in 2002 is 
ontsproten uit artikel 15 Verdrag.26 De taken van de ACCC zien vooral op rapporteren, monitoren en 
aanbevelen. De ACCC geeft in niet-rechterlijke en niet-bindende ‘bevindingen en aanbevelingen’ 
haar kijk op de naleving van het Verdrag door Partijen. Gemakshalve refereren wij hierna aan de 
besluiten of de besluitpraktijk van de ACCC als wij het hebben over deze aanbevelingen. De 
meerderheid van de besluiten van de ACCC komt tot stand naar aanleiding van klachten van leden 
van het publiek over de nakoming van het Verdrag door een Partij bij het Verdrag.27 Partijen bij het 
Verdrag handelen overigens lang niet altijd in overeenstemming met de aanbevelingen van de ACCC. 
Samvel stelde vast dat de verdragspartijen tussen 2004 en 2012 in ruim 59% van de gevallen geen 
vooruitgang hadden geboekt ten aanzien van overeenstemming met het Verdrag nadat de betreffende 
partij daarop was gewezen door de ACCC.28 

Vanwege het lidmaatschap van de Unie bij het Verdrag heeft het Hof zichzelf bevoegd geacht om het 
Verdrag in laatste instantie uit te leggen.29 Het Hof heeft om te komen tot een uitlegging van het 
Verdrag voor zover wij weten nooit aansluiting gezocht bij de aanbevelingen van de ACCC. Dat is 
opvallend omdat A-G's in conclusies wel degelijk naar de beslispraktijk van de ACCC verwijzen voor 
de uitleg van bepalingen uit het Verdrag.30 

2.4 De implementatie van het Verdrag in Nederland 

Het Verdrag is ingevoerd in de Nederlandse rechtsorde door middel van de Wet uitvoering Verdrag 
van Aarhus, waarmee een wijziging van de Wet milieubeheer ("Wm"), de Wet openbaarheid van 
bestuur en enige andere wetten werd voorzien.31 De grootste wetgevingswijziging die in Nederland 
moest plaatsvinden zag op de Wet openbaarheid van bestuur (per 1 mei 2022 vervangen door de Wet 
open overheid), die moest worden aangepast om de eerste pijler, het recht op toegang tot milieu-
informatie, te borgen. Volgens de wetgever gold voor de tweede- (participatie) en derde (toegang tot 
de rechter) pijler dat die in Nederland in verschillende wetten "reeds grotendeels" waren 
geïmplementeerd.32 De WRO voorzag volgens de wetgever al in een regeling voor inspraak die 
voldeed aan de vereisten die daaraan in het Verdrag werden gesteld, omdat planologische beslissingen 
moesten worden voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 (oud) van de Awb. De in afdeling 3.4 

                                                      
en, met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wĳziging van de 
Richtlĳnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad 

26  Decision I/7.  
27  UNECE, The Guide to the Aarhus Convention Compliance Committee, 2019, p. 25. 
28  Samvel, Transnational Environmental Law 2020. Samvel heeft voor de analyse alleen gekeken naar 

aanbevelingen van de ACCC over artikel 9.  
29  Besluit van de Raad van 17 februari 2005 betreffende het sluiten, namens de Europese Gemeenschap, 

van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de 
rechter inzake milieuaangelegenheden (2005/370/EG). 

30  Zie bijvoorbeeld A-G Kokott 27 januari 2022, C-43/21, ECLI:EU:C:2022:64, punt 45; A-G Bobek 2 
juli 2020, C-826/18, ECLI:EU:C:2020:514, punt 46. 

31  Stb. 2004, 519.  
32  Kamerstukken II 2002/03, 28835, nr. 3, p. 5.  
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getroffen regeling voldeed volgens de wetgever aan de vereisten die zijn gesteld in artikel 6 Verdrag.33 
Na de invoering van de nieuwe afdeling 3.4 Awb werd en wordt de uov beschouwd als de algemene 
implementatie van de inspraakeisen van artikel 6 Verdrag.34 

De vereisten uit de m.e.r.-richtlijn zijn voor een groot deel opgenomen in hoofdstuk 7 Wm. M.e.r.-
plichtige plannen en besluiten worden ook voorbereid met afdeling 3.4 Awb, met dien verstande dat 
de Wm extra eisen stelt. De procedure voor het opstellen van een plan waarvoor een MER moet 
worden gemaakt begint namelijk door het ter inzage leggen van een voornemen tot het voorbereiden 
van een plan.35 De kennisgeving vermeldt vervolgens wie op welke wijze en binnen welke termijn 
een zienswijze naar voren kan brengen over het voornemen. Voor m.e.r.-plichtige projecten waarvoor 
een vergunning- of ontheffingsaanvraag is ingediend, geldt dat van de aanvraag wordt 
kennisgegeven.36  

2.5 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

De uov is in 2005 geïntroduceerd in het Nederlandse bestuursrecht.37 De procedure is opgenomen in 
afdeling 3.4 Awb en kwam in de plaats van de twee tot dan toe geldende openbare 
voorbereidingsprocedures, te weten de openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 (oud) en 
de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.5 Awb (oud). Deze vereenvoudiging 
was bedoeld om de juridisering van het openbaar bestuur terug te dringen en daarmee een versnelling 
te bereiken van procedures voor bijvoorbeeld vergunningen en ontheffingen.38 Ook werd het hanteren 
van twee verschillende openbare voorbereidingsprocedures als belastend ervaren door 
bestuursorganen.39 Zo was onder meer het verschil in omvang van de kring van degenen die 
zienswijzen of bedenkingen naar voren konden brengen verschillend en volgde op de procedure van 
afdeling 3.5 geen bezwaarschriftprocedure en na de procedure van afdeling 3.4 wel.  

De uov is een product van het streven van de wetgever naar "uniformiteit, eenvoud en soberheid van 
regelgeving".40

 Ook de openbare voorbereidingsprocedures in bijzondere wetgeving moesten om die 
reden het veld ruimen. In bijzondere wetten werd veelal nog gespecificeerd wat ter inzage moest 
worden gelegd en aan welke categorieën personen het ontwerpbesluit moest worden toegezonden. De 
uov kwam, zoals gezegd, eveneens in de plaats van artikel 6a WRO. Volgens de wetgever zou het 
namelijk onzinnig zijn om "twee procedureel identieke inspraakrondes te houden."41 

Vanaf het vervallen van artikel 6a WRO gold geen verplichting meer voor bevoegde gezagen om 
inspraak te verlenen overeenkomstig de inspraakverordening. Gemeenten zijn wel nog steeds 
bevoegd om voorafgaand aan het doorlopen van de uov inspraak te verlenen op basis van de 
inspraakverordening. Gemeenteraden zijn op grond van artikel 150 Gemeentewet nog steeds verplicht 
een verordening vast te stellen waarin regels worden opgenomen met betrekking tot de wijze waarop 

                                                      
33  Kamerstukken II 2002/03, 28835, nr. 3, p. 21.  
34  Zie bijvoorbeeld het Uitvoeringsverslag Verdrag van Aarhus 2021 en paragraaf 2.6 van dit preadvies, 

waarin aan de orde komt dat de wetgever de uov in de Omgevingswet als implementatie van artikel 6 
Verdrag beschouwt.  

35  Artikel 7.9 lid 1 en 2 Wm. 
36  Artikel 13.2 Wm. 
37  Stb. 2002, 54. Afdeling 3.4 Awb is op 1 juli 2005 in werking getreden, Stb. 2005, 320. 
38  Kamerstukken II 1999/2000. 27023, nr. 3, p. 1. 
39  Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 1994–1996. Verslag van de Commissie 

evaluatie Algemene wet bestuursrecht. Sdu, Den Haag 18 december 1996, p. 43-44. 
40  Kamerstukken II 2003/04, 29421, nr. 3, p. 2. 
41  Kamerstukken II 2002/03, 28916, nr. 3, p. 28.   
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ingezeten en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken. Uit 
de Afdelingsjurisprudentie blijkt echter dat eventuele schendingen van de inspraakverordening geen 
gevolgen meer kunnen hebben voor de rechtmatigheid van de betreffende ruimtelijke 
voorbereidingsprocedure nu dit geen verplicht onderdeel (meer) hiervan uitmaakt.42 

De uov is van toepassing als dit expliciet in de wet is bepaald of als deze procedure van toepassing is 
verklaard door het bevoegde gezag.43 Een bekend voorbeeld waarbij de uov van toepassing is, is in 
de voorbereiding van een bestemmingsplan. Afdeling 3.4 Awb is echter in veel meer 
(omgevingsrechtelijke) wetten van toepassing verklaard, zoals de Waterwet,44 de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht45 en de Wet natuurbescherming.46 De uov begint in feite wanneer het 
bestuursorgaan kennisgeeft van het ontwerpbesluit in het daarvoor aangewezen publicatieblad (artikel 
3:12 Awb). Indien de uov van toepassing is, geldt een beslistermijn van zes maanden (3:18 Awb). 
Deze procedure duurt langer omdat het bestuursorgaan, anders dan bij de reguliere procedure, eerst 
een ontwerpbesluit neemt voordat het een definitief besluit kan nemen. Dit ontwerpbesluit wordt ter 
inzage gelegd (artikel 3:11 Awb) en hiermee wordt de gelegenheid geboden om een zienswijze over 
dit ontwerp in te dienen (artikel 3:15 lid 2 Awb). De termijn voor het indienen van zienswijze is zes 
weken (artikel 3:16 Awb). Voor veel omgevingsrechtelijke besluiten geldt dat, in afwijking van de 
hoofdregel, eenieder een zienswijzen naar voren mag brengen.47 Het is gebruikelijk dat het 
bestuursorgaan in een nota van zienswijzen op de zienswijzen ingaat. 

2.6 Inspraak onder de Omgevingswet 

Participatie gaat met de komst van de Omgevingswet een "doorsnijdend thema" binnen het 
omgevingsrecht vormen.48 In de Omgevingswet en de daarop gebaseerde regelgeving kunnen twee 
vormen van participatie van elkaar worden onderscheiden: 

 (i) Participatie in de vorm van de uov;49 

 (ii) Vroegtijdigere vormen van participatie. 

Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat de inspraakeisen uit het Verdrag over het algemeen 
worden geïmplementeerd door het voorschrijven van de uov in de voorbereiding van Aarhus-
besluiten.50 De uov is hiervoor in paragraaf 2.5 besproken, en komt hierna in paragraaf 4 nog verder 
aan bod. In deze paragraaf bespreken wij daarom alleen de vroegtijdigere vormen van participatie.   

De vroegtijdigere vormen van participatie worden gekoppeld aan doelen als het vergroten van 
draagvlak, het verbeteren en versnellen van omgevingsrechtelijke besluitvorming en het vergroten 

                                                      
42  ABRvS 16 januari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC2320, ro. 2.2.1. 
43  Artikel 3:10 lid 1 Awb. 
44  Bijvoorbeeld de voorbereiding van een projectplan, artikel 5.6 lid 1 Waterwet. 
45  Bijvoorbeeld de voorbereiding van meerdere soorten omgevingsvergunningen zoals de 

omgevingsvergunning milieu, artikel 3.10 lid 1 onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
("Wabo"). 

46  Bijvoorbeeld de voorbereiding van het programma stikstofreductie en natuurverbetering, artikel 1.12c 
Wet natuurbescherming ("Wnb"). 

47  Zie bijvoorbeeld artikel 3.12 lid 5 over omgevingsvergunningen op grond van de Wabo. 
48  Stb. 2018, 209, p. 66. 
49  De regering merkt de uov uitdrukkelijk aan als een vorm van participatie, zie Stb. 2018, 209, p. 131. 
50  Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 342; Kamerstukken II 2014/15, 33962, nr. 

12, p. 135; Stb. 2018, 290, p.179. 
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van het vertrouwen in de overheid.51 Het is daarbij volgens de regering van belang dat maatwerk moet 
kunnen worden geleverd. Daarom zijn de vormen van vroegtijdige participatie niet of slechts beperkt 
uitgewerkt in de wet.52 De regering wil hiermee ook voorkomen dat "rechtszaken worden gevoerd 
over de vraag of de gevolgde participatie wel voldoet aan de juridische kwaliteitscriteria."53  

Het voorgaande principe komt goed tot uitdrukking in de regeling van vroegtijdige participatie in de 
omgevingsplanprocedure. Overeenkomstig artikel 10.2 lid 1 Omgevingsbesluit ("Ob") geeft het 
bevoegd gezag in de kennisgeving van het voornemen om een omgevingsplan vast te stellen aan op 
welke manier participatie zal plaatsvinden. Artikel 10.2 lid 2 Ob regelt dat het bevoegd gezag 
vervolgens bij de vaststelling van het omgevingsplan moet aangeven hoe het participatieproces is 
vormgegeven en wat de resultaten daarvan waren. Het bevoegd gezag moet daarbij aangeven op 
welke manier aan het participatiebeleid, dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld, invulling is 
gegeven.54 De zogeheten motiveringsplicht vroegtijdige participatie uit artikel 10.2 lid 2 Ob geldt ook 
bij de vaststelling van een omgevingsvisie, een waterschapsverordening en een 
omgevingsverordening.55  

In de voorbereiding van een omgevingsvergunning is vroegtijdige participatie in principe facultatief 
en bovendien alleen gericht op de aanvrager. Het is aan de initiatiefnemer om te bepalen of en zo ja, 
hoe hij bij de voorbereiding van de aanvraag een vorm van participatie organiseert. Dit moet hij bij 
de aanvraag melden. Indien participatie heeft plaatsgevonden, dan moet de aanvrager bij de aanvraag 
tevens vermelden wat de resultaten van het participatieproces zijn (artikel 16.55 lid 6 Ow jo. artikel 
7.4 Omgevingsregeling, "Or"). Artikel 16.55 lid 7 Ow verleent de gemeenteraad de bevoegdheid om 
participatie in de voorbereiding van een aanvraag om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit te 
verplichten.  

Vroegtijdige participatie is het meest uitgewerkt in de projectbesluitprocedure, die vergelijkbaar is 
met de huidige tracébesluitprocedure. Het projectbesluit is bedoeld voor complexe projecten van 
publiek belang en kan alle toestemmingen bevatten die nodig zijn voor een dergelijk project. Deze 
procedure is geregeld in afdeling 5.2 Ow en hoofdstuk 5 Ob.56 Het bevoegd gezag moet het 
vroegtijdige participatieproces uitwerken in zijn kennisgeving van het voornemen om een verkenning 
uit te voeren naar een mogelijk bestaande of toekomstige opgave in de fysieke leefomgeving (artikel 
5.3 lid 1 Ob). Eenieder heeft in ieder geval de mogelijkheid om een oplossing voor deze opgave aan 
te dragen en kan bovendien het bevoegd gezag verzoeken om daarover advies in te winnen (artikel 
5.47 lid 3 Ow jo. artikel 5.48 lid 2 Ow). Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of een 
aangedragen mogelijke oplossing "redelijkerwijs in beschouwing moet worden genomen" (artikel 
5.48 lid 3 Ow). Na deze vroegtijdige participatie in de verkenningsfase wordt in principe de uov 
gevolgd en het projectbesluit genomen (artikel 16.71 lid 1 Ow). Indien het bevoegd gezag na de 

                                                      
51  Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 46, 217; Stb. 2018,290, p. 132 en de 

memorie van toelichting bij het in paragraaf 3.2 besproken conceptwetsvoorstel, p.16. Een en ander 
komt ook mooi tot uitdrukking in de 'Denkwijze(r) voor goede participatie' die door het Informatiepunt 
Leefomgeving is gepubliceerd op https://iplo.nl/participatieomgevingswet/denkwijze-goede-
participatie/. De Denkwijzer is gebaseerd op onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Visser, Van Popering-Verkerk & Van Buuren 2019.    

52  Enigszins afwijkend is de hierna behandelde projectbesluitprocedure, die uitgebreidere wettelijke 
randvoorwaarden voor inspraak kent. 

53  Kamerstukken I 2015/16, 33962, E, p. 113. 
54  Stb. 2020, 400, p. 1756-1757. 
55  Zie respectievelijk artikelen 10.7, 10.3a en 10.3b Ob. 
56  Zie Stb. 2018, 290, par. 4.4.4. Zie Tolsma & De Graaf, M en R 2021/119, par. 4 voor een overzicht 

van de participatie-eisen in de projectbesluitprocedure. 
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verkenning eerst een voorkeursbeslissing neemt, wordt de uov echter tweemaal gevolgd: in de 
voorbereiding van de, overigens niet voor beroep vatbare, voorkeursbeslissing (artikel 16.70 Ow) en 
vervolgens in de voorbereiding van het projectbesluit. De hiervoor genoemde motiveringsplicht 
vroegtijdige participatie is tot slot ook van toepassing op de projectbesluitprocedure, met als extra 
explicitering dat het bevoegd gezag in ieder geval moet ingaan op de aangedragen mogelijke 
oplossingen en de eventueel daarover uitgebrachte deskundigenadviezen (artikel 5.51 Ow). 

3. VARKENS EN HET NEDERLANDSE BESTUURSRECHT IN NOOD 

3.1 Varkens in Nood-arrest en opvolgende Afdelingsjurisprudentie  

Tot begin 2021 was de lijn in de Afdelingsjurisprudentie dat het Nederlandse bestuurs(proces)recht 
voldeed aan de inspraak- en rechtsbeschermingseisen van het Verdrag.57 De rechtbank Limburg 
twijfelde daaraan en stelde prejudiciële vragen aan het Hof.58 Op 14 januari 2021 kwam het antwoord 
uit Luxemburg met het Varkens in Nood-arrest.59 Hoewel het arrest verre van onopgemerkt is 
gebleven,60 ontkomen we er niet aan om ook in dit preadvies nog even kort stil te staan bij de 
overwegingen van het Hof en de daaropvolgende jurisprudentie van de Afdeling. 

Het Hof oordeelt in Varkens in Nood in de eerste plaats dat artikel 6 Verdrag enkel inspraakrechten 
biedt aan leden van het 'betrokken publiek'.61 Als het nationale milieurecht echter ook inspraakrechten 
biedt aan het ‘publiek’, dan vereist artikel 9 lid 3 Verdrag dat deze personen toegang tot de rechter 
moeten kunnen hebben om "zich te beroepen op ruimere rechten op inspraak in het 
besluitvormingsproces (..)".62 In de tweede plaats oordeelt het Hof dat artikel 9 lid 2 Verdrag vereist 
dat NGO's die behoren tot het 'betrokken publiek' direct toegang moeten hebben tot de rechter zonder 
dat hen verplicht wordt in te spreken in de voorbereiding van het bestreden besluit.63 Deze eis kan 
wel worden gesteld voor personen die enkel op grond van artikel 9 lid 3 Verdrag toegang tot de rechter 
moeten kunnen hebben. 

De Afdeling zette in twee uitspraken uiteen op welke manier Varkens in Nood (voorlopig) zou 
doorwerken in het Nederlandse bestuursprocesrecht. In de eerste uitspraak, van 14 april 2021, 
verduidelijkt de Afdeling dat alle belanghebbenden (dus niet alleen NGO's), ongeacht hun deelname 

                                                      
57  Bijvoorbeeld ABRvS 2 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3703 (artikel 6:13 Awb); ABRvS 29 juli 

2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR4025 (burgerlijke restrechtsgang); ABRvS 21 februari 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:616 (inspraak op grond van de uov). 

58  Rb. Limburg 21 december 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:12159. 
59  HvJEU 14 januari 2021, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7. 
60  Zie annotaties van Nijmeijer en Tolsma (AB 2021/200), Schlössels en De Waele (JB 2021/28), Douma 

(JM 2021/33), Van 't Lam en Ravelli (M en R 2021/40) en Ypinga en Tingen (BR 2021/56). Ook bij 
onze zuiderburen is het arrest niet onopgemerkt gebleven: Meulebrouck, Tijdschrift voor Milieurecht 
2021/6.  

61  Of dat ook betekent dat inspraak daarom alleen open hoeft te staan voor belanghebbenden is vraag 2, 
zie daarover paragraaf 5.3.1. 

62  HvJEU 14 januari 2021, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, ro. 52.  
63  Artikel 9 lid 2 Verdrag regelt, kort gezegd, dat leden van het betrokken publiek die een voldoende 

belang hebben toegang hebben tot een rechterlijke herzieningsprocedure om de volledige 
rechtmatigheid van een artikel 6-besluit te bestrijden. Milieu-NGO's worden geacht een voldoende 
belang te hebben. Artikel 9 lid 2 Verdrag sluit niet de mogelijkheid uit van een voorafgaande 
bestuursrechtelijke beroepsgang, wanneer nationaal recht dat vereist. 
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aan de uov, beroep moeten kunnen instellen tegen een Aarhus-besluit.64 Artikel 6:13 Awb, dat vereist 
dat belanghebbenden in principe moeten deelnemen aan de uov om hun toegang tot de bestuursrechter 
te waarborgen, wordt dus niet meer tegengeworpen aan belanghebbenden in Aarhus-zaken. Uit 
praktische overwegingen en in afwachting van actie van de wetgever, beschouwt de Afdeling 
vervolgens besluiten die met toepassing van de uov zijn voorbereid en zijn gebaseerd op een in de 
uitspraak genoemde omgevingsrechtelijke wet als besluiten in de zin van artikel 6 Verdrag (Aarhus-
besluiten).65  

Deze uitspraak vergemakkelijkt de taak van de bestuursrechter, nu hij niet telkens hoeft te beoordelen 
of een besluit onder de reikwijdte van artikel 6 Verdrag valt. Dit betekent niet dat dit in het geheel 
niet meer voorkomt. In één zaak meende de rechtbank te moeten oordelen of een besluit aanzienlijke 
milieueffecten had, terwijl dit niet met de uov was voorbereid.66 Een ander voorbeeld is een zaak 
waarin een besluit wél met de uov is voorbereid, maar niet is gebaseerd op een wet die in de 
Afdelingsuitspraak is opgesomd.67 

In de tweede uitspraak naar aanleiding van Varkens in Nood, van 4 mei 2022, bepaalt de Afdeling 
kort gezegd dat niet-belanghebbenden die hebben deelgenomen aan de uov bij de voorbereiding van 
Aarhus-besluiten, bij de bestuursrechter terecht kunnen om het betreffende besluit in volle omvang 
aan te vechten.68 Artikel 6:13 Awb blijft echter wel van toepassing op deze gevallen: een niet-
belanghebbende moet dus in principe deelnemen aan de uov om bij de bestuursrechter terecht te 
kunnen.69 De Afdeling voegt daar "ter voorlichting van de rechtspraktijk" wel aan toe dat de 
beroepsgronden van niet-belanghebbenden vaak zullen sneuvelen vanwege het relativiteitsvereiste. 
In de praktijk blijkt dat inderdaad doorgaans het geval te zijn.70  

In de twee uitspraken maakt de Afdeling duidelijk dat het aan de wetgever is om uiteindelijk met een 
definitieve oplossing te komen voor de gaten die Varkens in Nood in het bestuursprocesrecht heeft 
geslagen. 

                                                      
64  ABRvS 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786. Het kan daarbij tevens gaan om belanghebbende 

bestuursorganen, zo oordeelde de Afdeling in ABRvS 27 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2390, ro. 
6.3. 

65  Het gaat om besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, 
Wet ruimtelijke ordening, Tracéwet, Wet geluidhinder, Wet natuurbescherming, Ontgrondingenwet, 
Waterwet, Wet bodembescherming, Wet luchtvaart, Mijnbouwwet, Kernenergiewet, Wet inzake de 
luchtverontreiniging, Wet bescherming Antarctica en andere wetten en regelingen op het gebied van 
het milieu en de ruimtelijke ordening. 

66  Zie Rb. Overijssel 21 december 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:4794, ro. 12 e.v.. In dit geval oordeelde 
de rechtbank op basis van een AERIUS-berekening en natuurrapporten dat een omgevingsvergunning 
voor het realiseren van een droogzetvoorziening geen aanzienlijke milieueffecten heeft en dus geen 
Aarhus-besluit is. Dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij deze invulling van artikel 6 lid 1 onder 
b Verdrag bespreken wij in paragraaf 5.3.1.  

67  Zoals de Wegenwet, zie ABRvS 13 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1981, ro. 6.2. 
68  ABRvS 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:953. 
69  Bijvoorbeeld ABRvS 27 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2141. 
70  Van der Veen constateert in zijn redactioneel in Gst. 2022/51 dat beroepsgronden van alleen niet-

belanghebbenden in de periode tot en met 1 juni 2022 "buitengewoon zeldzaam bleken". Ons daarop 
voortbordurende onderzoek van de jurisprudentie na 1 juni 2022 bevestigt dat beeld: er zijn in die 
periode geen uitspraken meer gedaan waar beroepsgronden van alleen een niet-belanghebbende 
inhoudelijk gegrond zijn verklaard. 
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3.2 Het conceptwetsvoorstel wijziging Awb naar aanleiding van het Varkens in Nood-arrest 

Van 2 april 2022 tot en met 15 mei 2022 was het concept-"Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJEU 
Varkens in Nood" ("conceptwetsvoorstel") voor internetconsultatie opengesteld. In het 
conceptwetsvoorstel volgt de wetgever grotendeels de oplossingen die de Afdeling in de hiervoor 
genoemde jurisprudentie heeft aangedragen. De wetgever wijkt echter af van die jurisprudentie op 
het punt van de kwalificatie van Aarhus-besluiten. Deze besluiten wenst de wetgever "ter bevordering 
van een voortvarende en efficiënte besluitvorming in de bestuurlijke en rechterlijke fase" zo nauw 
mogelijk aan te laten sluiten bij de reikwijdte artikel 6 Verdrag.71 Voor het overige kiest de wetgever 
voor een codificatie van de Afdelingsjurisprudentie.  

Een aanvulling op artikel 8:1 Awb, dat momenteel het beroepsrecht beperkt tot belanghebbenden, 
breidt het beroepsrecht bij de bestuursrechter uit met niet-belanghebbenden die hebben deelgenomen 
aan de uov in de voorbereiding van Aarhus-besluiten. Artikel 6:13 Awb wordt wel van toepassing op 
deze gevallen. Een nieuw tweede lid van artikel 6:13 Awb regelt dat belanghebbenden niet meer 
verplicht zijn om deel te nemen aan de uov om hun beroepsrecht bij de bestuursrechter te effectueren. 
De wetgever gaat in het conceptwetsvoorstel uit van het "vertrekpunt" dat de uov voldoet aan de eisen 
uit artikel 6 Verdrag.72 De Afdeling onderschrijft die opvatting in een continuering van de pre-
Varkens in Nood-jurisprudentie over de verenigbaarheid van de uov met artikel 6 Verdrag.73 
Desalniettemin kondigt de wetgever wel onderzoek aan naar de vraag of "nadere 
(systeem)verbeteringen nodig zijn voor een juiste implementatie van het verdrag (…)".74 

De Afdeling bekritiseert in een reactie de voorgestelde oplossingen uit het conceptwetsvoorstel. De 
reactie van de Afdeling komt nader aan bod in paragraaf 5.3.1. 

4. IS HET SYSTEEM VOOR INSPRAAK IN HET OMGEVINGSRECHT IN LIJN MET 
HET VERDRAG? 

Hierna toetsen wij de uov aan het Verdrag. Onze bevindingen gelden ook voor het toekomstige 
systeem van de Omgevingswet, voor zover in die wet ook wordt verwezen naar afdeling 3.4 Awb. 
We bezien eerst in hoeverre de uov en de bezwaarprocedure daadwerkelijk van elkaar verschillen en 
in hoeverre het Verdrag een onderscheid tussen beide procedures veronderstelt, dan wel vereist 
(paragraaf 4.1). Vervolgens analyseren wij de houdbaarheid van de uov in het licht van artikel 6 
Verdrag (paragraaf 4.2). Meer in het bijzonder kijken wij naar de vroegtijdigheid van inspraak 
volgens de uov (paragraaf 4.2.1) en de redelijkheid van de inspraaktermijn van de uov (paragraaf 
4.2.2). We sluiten af met een tussenconclusie (paragraaf 4.3). 

4.1 De uov versus reguliere voorbereidingsprocedure 

Een belangrijke factor bij het organiseren van inspraak bij milieuaangelegenheden is het organiseren 
van vroegtijdige inspraak zoals wordt voorgeschreven in artikel 6 tot en met 8 Verdrag (zie daarvoor 
uitgebreider paragraaf4.2.1). Inspraak onderscheidt zich volgens het Hof "van het beroep in rechte en 
heeft (…) een ander doel, aangezien laatstgenoemd beroep in voorkomend geval kan worden 
ingesteld tegen de beslissing die na afloop van die procedure is genomen."75 Inspraak onderscheidt 

                                                      
71  Memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel, p. 17. 
72  Memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel, p. 2-3. 
73  Van voor Varkens in Nood dateert ABRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616. Vrij recent 

bevestigde de Afdeling deze jurisprudentie in ABRvS 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1907. 
74  Memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel, p. 16. 
75  HvJEU 15 oktober 2009, C-263/08, ECLI:EU:C:2009:631. 
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zich volgens deze redenering ook van de Nederlandse bezwaarprocedure. In bezwaar is het immers 
zo dat het bestuursorgaan reeds een primair besluit heeft genomen en dat belanghebbenden daartegen 
bezwaren kunnen indienen.76 Het Verdrag erkent het onderscheid tussen inspraak en bezwaar ook nog 
op een andere manier. Het Hof oordeelde in Varkens in Nood onder meer dat artikel 9 lid 2 Verdrag 
toestaat dat deelname aan een bestuurlijke herzieningsprocedure als voorwaarde voor de toegang tot 
de rechter mag worden gesteld, terwijl dat voor verplichte deelname aan een inspraakprocedure niet 
geldt voor belanghebbenden.77   

Vanwege het wezenlijke onderscheid tussen inspraak en de (bestuurlijke) herzieningsprocedure in het 
Verdrag is het relevant om te onderzoeken of de uov ook wezenlijk verschilt van de 
bezwaarprocedure. Als dat niet het geval is omdat de uov vooral kenmerken heeft van een bestuurlijke 
herzieningsprocedure, dan is dat volgens ons een aanwijzing dat de uov ongeschikt is als de 
Nederlandse implementatie van de inspraakpijler.  

Dat er formele verschillen tussen de uov en bezwaarfase bestaan staat buiten kijf. Artikel 7:1 lid 1, 
aanhef en onder d Awb sluit uit dat de bezwaarprocedure moet worden gevolgd als de uov van 
toepassing is. Verder verschillen de termijnen en de manier van het naar voren brengen van een 
zienswijze dan wel bezwaarschrift. Waar deze paragraaf zich dan ook met name op richt is of er 
materiële verschillen bestaan tussen de bezwaarprocedure en de uov. De focus ligt daarbij op het 
karakter en de functies van de uov zoals die door verschillende actoren in het omgevingsrecht worden 
ervaren: de rechtswetenschap, de wetgever, de rechtspraak en de inspreker zelf. 

4.1.1 De verschillende functies van bezwaar en de uov 

In de bestuursrechtelijke literatuur78 ontwaren wij de volgende (hoofd)functies van de 
bezwaarprocedure: 

  i) Rechtsbescherming; 

  ii) Verlengde en verbeterde besluitvorming;  

  iii) Het ontlasten van de bestuursrechter (zeeffunctie);  

  (iv) Afbakening van het geschil;  

Koenraad kent vier functies toe aan de uov:  

i) De bevordering en waarborging van een zorgvuldige besluitvorming;  

ii) De coördinatie met het beleid van andere overheden;  

iii) De rechts- en belangenbescherming van de burger; 

iv) De legitimatie van de uitkomst.79  

                                                      
76  Zie de definitie van het maken van bezwaar in artikel 1:5 lid 1 Awb: "het gebruik maken van de 

ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij 
het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen." 

77  HvJEU 14 januari 2021, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, ro. 69. 
78  Wij wijzen op Koeman, NTB 2007/55; Schreuder-Vlasblom 2017, p. 493; Schlössels & Zijlstra 2017, 

p. 229-230; Marseille e.a. 2022, p. 156; Barkhuysen e.a. 2022, p. 246-248. 
79  Koenraad 2016, p. 6-7.  



Preadvies M.C. Pakkert & J.H.N. Ypinga – Inspraak in het Nederlandse omgevingsrecht 

 14

 

Van Buuren, Nijmeijer en Robbe schrijven aan specifiek de bestemmingsplanprocedure de 
volgende functies toe: i) legitimatie, ii) democratie, iii) coördinatie met het beleid van andere 
overheden, iv) rechts- en belangenbescherming van de burger en v) zorgvuldige 
besluitvorming.80 De functies van de uov zijn volgens Koenraad "in ieder geval gedeeltelijk 
identiek althans vergelijkbaar met die van de bezwaarschriftenprocedure."81 Ook Robbe 
meent dat de functies van de bezwaarschriftenprocedure kunnen worden vervuld door de 
zienswijzeprocedure, maar verwacht dat de uov die functies maar in beperkte mate zal 
vervullen.82 In het kader van de functie van de bestemmingsplanprocedure als rechts- en 
belangenbescherming van de burger merken Van Buuren, Nijmeijer en Robbe op dat het bij 
die procedure materieel gaat om een soort bezwarenprocedure.83 De tendens in de literatuur 
is dus dat de bezwaarprocedure niet wezenlijk verschilt van de uov.  

Desalniettemin zijn er schrijvers die wel degelijk een materieel verschil zien tussen de 
bezwaarfase en de uov. Bitter en Besselink menen dat de zienswijzefase veel minder het 
karakter heeft van een procedure op tegenspraak dan de bezwaarfase.84 Daar voegen zij aan 
toe dat het terugkomen van een definitief oordeel bestuursorganen minder gemakkelijk afgaat 
dan het aanpassen van een ontwerpbesluit.  

4.1.2 Wat vindt de wetgever? 

De wetgever merkte in de memorie van toelichting bij de invoering van de uov op dat er "niet 
onbelangrijke verschillen bestaan" tussen beide procedures, namelijk dat bij de uov het accent 
minder op rechtsbescherming ligt en meer op inspraak.85 Desalniettemin erkent de wetgever 
in diezelfde passage dat de reguliere en uniforme openbare voorbereidingsprocedure gemeen 
hebben dat zij gelegenheid bieden tot een bestuurlijke en juridische heroverweging van een 
te nemen of genomen besluit, waarbij kleine fouten relatief makkelijk kunnen worden 
hersteld. Beide procedures zorgen er volgens de wetgever tevens voor dat indien het toch tot 
een beroepsprocedure komt, het geschil duidelijker omlijnd aan de rechter wordt voorgelegd. 
Dit laatste gaat ten aanzien van de zienswijzeprocedure sinds Varkens in Nood natuurlijk niet 
meer op, nu het voor belanghebbenden niet langer is vereist eerst een zienswijze in te dienen 
alvorens beroep in te stellen.  

4.1.3 Wat vindt de bestuursrechter? 

Anders dan de wetgever en auteurs in de literatuur, laat de bestuursrechter zich alleen indirect 
uit over de rol en het karakter van de uov. Dat is bijvoorbeeld het geval in de al genoemde 
jurisprudentie waarin de Afdeling oordeelt dat de uov verenigbaar is met artikel 6 Verdrag. 
In deze jurisprudentie benoemt de Afdeling dat de uov is bedoeld om "te wijzen op essentiële 
gebreken in ontwerpbesluiten"86 en om een "visie op en eventuele bezwaren" over het 
ontwerpbesluit te geven.87 De Afdeling lijkt hiermee de uov te zien als een middel voor het 

                                                      
80  Van Buuren, Nijmeijer & Robbe 2017, p. 73-74.  
81  Koenraad 2016, p. 7. 
82  Robbe, NTB 2006/25. 
83  Van Buuren, Nijmeijer & Robbe 2017, p. 74.  
84  Bitter & Besselink 2019, p. 55.  
85  Kamerstukken II 2003/04, 29421, nr. 3, p. 6. 
86  ABRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616, ro. 29.2. 
87  ABRvS 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1907. 
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bestuursorgaan om evident onrecht- of ondoelmatige besluitvorming te voorkomen. Dat is 
een functie die ook door de bezwaarprocedure wordt vervuld.  

De jurisprudentie over artikel 6:22 Awb biedt eveneens een interessant inkijkje in de manier 
waarop rechters naar het verschil tussen de bezwaar- en zienswijzeprocedure kijken. Artikel 
6:22 Awb bepaalt dat een besluit waartegen bezwaar of beroep is ingesteld, ondanks een 
schending van een geschreven of ongeschreven regel, in stand kan worden gelaten indien 
aannemelijk is dat belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld.88 Indien ten onrechte de 
reguliere voorbereidingsprocedure is gevolgd, terwijl de uov had moeten worden gevolgd is 
sprake van een schending van een geschreven rechtsregel. Veelal wordt geoordeeld dat het 
ten onrechte volgen van de reguliere voorbereidingsprocedure geen gebrek is dat kan worden 
gepasseerd met artikel 6:22. Zo overwoog de Afdeling in een uitspraak van 4 september 2019 
dat het ten onrechte niet volgen van de uov niet met 6:22 Awb kon worden gepasseerd, omdat 
niet kon worden uitgesloten dat derden een zienswijze zouden hebben ingediend indien de 
uov wel was gevolgd.89 Ook in andere uitspraken van de Afdeling en van rechtbanken wordt 
die lijn veelal gevolgd.90 Op basis hiervan zou – voorzichtig – de conclusie kunnen worden 
getrokken dat de bestuursrechter doorgaans van oordeel is dat met bezwaar andere belangen 
worden gediend dan met de uov. Indien met bezwaar immers dezelfde belangen worden 
gediend als met de uov, dan worden belanghebbenden niet in hun belangen geschaad indien 
ten onrechte de verkeerde voorbereidingsprocedure is gevolgd.  

In sommige gevallen oordeelt de bestuursrechter echter wel dat belanghebbenden niet in hun 
belangen worden geschaad wanneer ten onrechte de reguliere procedure is gevolgd in plaats 
van de uov. Het meest recente – en onzes inziens meest opvallende – voorbeeld hiervan is een 
uitspraak van de rechtbank Limburg van 25 februari 2022.91 De voorzieningenrechter 
oordeelde – tevens beslissend in de bodemzaak – als volgt: 

"De voorzieningenrechter is van oordeel dat eisers niet zijn benadeeld door het feit dat 
verweerder de verkeerde voorbereidingsprocedure heeft gevolgd en ten onrechte geen 
toepassing heeft gegeven aan afdeling 3.4 van de Awb (de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure). Verweerder heeft in de onderhavige procedure weliswaar geen 
ontwerpbesluit genomen, waartegen eisers een zienswijze hadden kunnen indienen, maar 
eisers hebben in plaats hiervan wel door middel van de bezwaarprocedure de gelegenheid 
gekregen hun belangen kenbaar te maken. Zij hebben dat ook daadwerkelijk gedaan, door 
bezwaar te maken tegen het primaire besluit. Er bestaat ook geen aanleiding voor het oordeel 
dat andere potentieel belanghebbenden door het achterwege laten van toepassing van afdeling 
3.4 zijn benadeeld. Van de aanvraag is conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven en 
van de verlening van de omgevingsvergunning is conform artikel 3.9, eerste lid, van de Wabo 
kennis gegeven. Potentieel belanghebbenden hebben daardoor op dezelfde wijze kennis van 
dat besluit kunnen nemen als zij hadden kunnen kennisnemen van een ontwerp van een besluit 
wanneer afdeling 3.4 van de Awb zou zijn gevolgd. Ook zij hadden door het maken van 

                                                      
88  De per 1 januari 2013 ingevoerde Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Stb. 2012, 684), heeft het 

toepassingsbereik van de bepaling uitgebreid tot elke schending van het recht. Voorheen golden als 
voorwaarden dat slechts het schenden van vormvoorschriften kon worden gepasseerd en als bleek dat 
de belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld. 

89  ABRvS 4 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3055, ro. 3.3. 
90  Zie bijvoorbeeld Rb Amsterdam 15 augustus 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5847, ro. 4.5; ABRvS 14 

november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3723, ro. 4.5; Rb Midden-Nederland 17 september 2020, 
ECLI:NL:RBMNE:2020:4205, ro. 4-6. 

91  Rb. Limburg 25 februari 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:1481.  
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bezwaar hun belangen bij het college kenbaar kunnen maken. Het vormverzuim door het ten 
onrechte niet toepassen van de uitgebreide voorbereidingsprocedure kan dan ook met 
toepassing van artikel 6:22 van de Awb worden gepasseerd." 

De rechtbank overweegt hier dus dat de uov materieel gelijk is aan de bezwaarprocedure, 
waardoor de eisers in dit geval niet in hun belangen worden geschaad. Belangrijk om te 
vermelden is dat dit gebrek wordt gepasseerd en het beroep van eisers vervolgens ongegrond 
wordt verklaard. Ook de Afdeling heeft het niet volgen van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure weleens gepasseerd. Een uitspraak waarnaar ook in meerdere 
rechtbankuitspraken wordt verwezen is een uitspraak van de Afdeling van 16 januari 2013.92 
In die uitspraak passeerde de Afdeling dat de verkeerde voorbereidingsprocedure was 
gevolgd. Het ging daar weliswaar om een weigering van een sloopvergunning, waarbij derden 
zoals de Afdeling overweegt in beginsel geen rechtens te beschermen belang hebben, maar 
toch acht de Afdeling de zienswijzeprocedure dus materieel hetzelfde als de 
bezwaarprocedure. Dit bevestigt de Afdeling nogmaals in een uitspraak van 30 maart 2022.93 
Hoewel in die uitspraak uiteindelijk toch de reguliere procedure van toepassing bleek te zijn, 
overwoog de Afdeling dat belanghebbenden door het niet toepassen van de uov niet waren 
benadeeld. De Afdeling oordeelde namelijk dat belanghebbenden door middel van de 
bezwaarprocedure de gelegenheid hadden gekregen om hun belangen kenbaar te maken. Ook 
hieruit kan dus worden afgeleid dat de Afdeling de uov materieel gelijk acht aan de 
bezwaarprocedure.  

Uit het voorgaande blijkt onzes inziens dat de bestuursrechter in sommige uitspraken de uov 
en de bezwaarprocedure niet wezenlijk van elkaar vindt verschillen op het punt van de inbreng 
die een inspreker dan wel bezwaarmaker levert. Of die inbreng nu in een bezwaarschrift of 
een zienswijze wordt geleverd is om het even, zolang diegene maar de mogelijkheid heeft 
gehad zijn "belangen kenbaar te maken".94 

4.1.4 Tussenconclusie 

Het voorgaande laat zien dat waar het Verdrag een duidelijk onderscheid maakt tussen 
inspraak en een bestuurlijke herzieningsprocedure, dit in het Nederlandse omgevingsrecht 
veel minder het geval is. Althans, de uov en de bezwaarprocedure vervullen volgens de 
literatuur met elkaar overlappende functies en worden in de praktijk als min of meer 
vergelijkbare procedures beschouwd waarin de nadruk ligt op het reageren op (of: toetsen 
van) een (ontwerp)besluit. Dat is opvallend en vanuit het Verdrag bezien onwenselijk. 

4.2 De uov en artikel 6 Verdrag; gaat u maar rustig slapen? 

Hiervoor kwamen wij op basis van de wetsgeschiedenis, literatuur en jurisprudentie tot de conclusie 
dat de uov en de bezwaarprocedure effectief niet veel van elkaar verschillen. De vervolgvraag is in 
hoeverre de uov voldoet aan artikel 6 Verdrag. 

Op 6 juli 2022 deed de Afdeling een uitspraak over een zaak waarin door appellanten werd verzocht 
om prejudiciële vragen over de verenigbaarheid van de uov met artikel 6 Verdrag.95 De Afdeling 
willigt dat verzoek niet in en oordeelt dat de uov, conform de jurisprudentie pre-Varkens in Nood, in 

                                                      
92  ABRvS 16 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY8568.  
93  ABRvS 30 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:967, ro. 7.2. 
94  Idem. 
95  ABRvS 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1907. 
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lijn is met artikel 6 Verdrag. De Afdeling meent dat "redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan over het 
antwoord op de opgeworpen vraag over het voldoen van de inspraakverplichting van afdeling 3.4 
van de Awb aan de eisen die voortvloeien uit het Verdrag van Aarhus."96 Volgens de Afdeling bestaat 
daarom geen noodzaak tot het stellen van prejudiciële vragen. Hierna beantwoorden wij de vraag of 
dit terecht is. Daarbij beperken wij ons tot twee onderwerpen. Ten eerste bespreken wij of de uov wel 
inspraak op een voldoende vroegtijdig moment biedt en dus in lijn is met artikel 6 lid 4 Verdrag. Het 
antwoord op die vraag is belangrijk voor de analyse die wij in de tweede plaats maken, te weten of 
de zienswijzentermijn in de uov wel voldoende redelijk is in het licht van artikel 6 lid 3 Verdrag.  

4.2.1 Inspraak volgens de uov: voldoende vroegtijdig? 

In de eerste plaats regelt artikel 6 lid 4 Verdrag dat elke Partij "voorziet in vroegtijdige 
inspraak, wanneer alle opties open zijn en doeltreffende inspraak kan plaatsvinden". Uit de 
jurisprudentie van het Hof, van de Afdeling en de besluitpraktijk van de ACCC destilleren 
wij twee componenten uit artikel 6 lid 4 Verdrag: i) een besluitspecifieke component en ii) 
een besluitoverstijgende component. De besluitspecifieke component ziet op de 
vroegtijdigheid van inspraak binnen de voorbereidingsprocedure van één besluit. Dit houdt 
direct verband met de uov. De besluitoverstijgende component ziet op het/de moment(en) van 
inspraak bij gefaseerde of opvolgende besluitvorming. In dat geval is sprake van meerdere 
besluiten die uiteindelijk mogelijk maken dat een Aarhus-activiteit daadwerkelijk kan worden 
uitgevoerd. Deze component houdt om die reden geen direct verband met de uov nu er 
meerdere voorbereidingsprocedures moeten worden gevolgd als sprake is van meerdere 
besluiten.97 Bij de besluitoverstijgende component wordt de volledige procedure getoetst, 
waardoor uit de rechtspraak daarover minder sluitende antwoorden kunnen worden gevonden 
over de houdbaarheid van de uov. Dat zetten wij hierna nader uiteen. 

(A) Besluitspecifiek 

De uitleg van de besluitspecifieke component van het vroegtijdigheidsvereiste vertelt ons dus 
iets over de houdbaarheid van de uov in het licht van artikel 6 lid 4 en, zoals we later 
toelichten, ook lid 3 Verdrag. Het Hof heeft zich echter nog niet in ondubbelzinnige 
bewoordingen uitgelaten over hoe dit vereiste nu precies moet worden geïnterpreteerd. De 
jurisprudentie ziet vooral op de besluitoverstijgende component van artikel 6 lid 4 Verdrag. 
De weinige overwegingen die het Hof wijdt aan de besluitspecifieke component zeggen 
volgens ons echter wel íets. In het Križan-arrest oordeelt het Hof dat alle opties nog open zijn 
als het betrokken publiek nog daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op de uitkomst van het 
besluitvormingsproces.98 In het arrest Namur Est-Environnement oordeelt het Hof verder dat 
het moment van inspraak dusdanig vroegtijdig moet zijn dat het bevoegd gezag "ten volle 
rekening kan houden met die inspraak".99 Deze overwegingen lijken volgens ons te impliceren 
dat inspraak moet plaatsvinden op een moment dat beïnvloeding van het 
besluitvormingsproces zowel formeel als feitelijk nog mogelijk is. Beide zijn immers 
noodzakelijk om nog daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen.  

In de besluitpraktijk van de ACCC komt deze uitleg expliciet terug. Volgens de ACCC moet 
inspraak plaatsvinden wanneer het bevoegd gezag zowel formeel als informeel nog niet 

                                                      
96  Idem, ro. 7.4. 
97  Dit is alleen anders als verschillende besluiten gecoördineerd worden voorbereid op grond van afdeling 

3.5 Awb.  
98  HvJEU 15 januari 2013, C‑416/10, ECLI:EU:C:2013:8. 
99  HvJEU 24 februari 2022, C-463/20, ECLI:EU:C:2022:121. 
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gebonden is aan een bepaalde uitkomst: feitelijk moeten dus nog alle opties openstaan.100 
Privaatrechtelijke overeenkomsten kunnen bijvoorbeeld volgens de ACCC mogelijk de 
feitelijke opties beperken en dus in strijd zijn met artikel 6 lid 4 Verdrag.101 Dit criterium 
verbiedt het bevoegd gezag volgens de ACCC overigens niet om een optie als favoriet aan te 
merken en te promoten, zolang feitelijk maar alternatieven kunnen worden aangedragen en 
serieus worden overwogen.102   

Hoe verhoudt het voorgaande zich tot het Nederlandse kader? Het antwoord daarop is kort: 
niet al te best. Artikel 3:15 Awb regelt dat inspraak in de uov plaatsvindt door het indienen 
van een zienswijze over een ontwerpbesluit. Volgens de standaardlijn van de Afdeling is 
daardoor sprake van inspraak op een voldoende vroegtijdig moment omdat het bestuursorgaan 
op dat moment nog "geen beslissing" over het ontwerpbesluit heeft genomen en dus nog alle 
opties openstaan en doeltreffende inspraak kan plaatsvinden.103 Hoewel dit formeel klopt, 
betwijfelen wij of ten tijde van het nemen van het ontwerpbesluit ook feitelijk alle opties nog 
openstaan en nog doeltreffende inspraak kan worden geleverd. Wij wijzen bijvoorbeeld op de 
praktijk van het sluiten van anterieure overeenkomsten, waarin al voorafgaand aan een 
Aarhus-project (zoals de plaatsing van een grote varkensstal) privaatrechtelijke afspraken 
worden gemaakt tussen de overheid en de initiatiefnemer van het project. Weliswaar bindt 
een privaatrechtelijke overeenkomst een bestuursorgaan formeel niet bij de uitoefening van 
zijn publiekrechtelijke bevoegdheden, maar het bestuursorgaan zal de inhoud van een 
dergelijke overeenkomst wel moeten meenemen in zijn belangenafweging.104 Schueler noemt 
verder dat een initiatiefnemer en het bestuursorgaan doorgaans al voor de indiening van een 
aanvraag (uitgebreid) vooroverleg hebben, zeker bij grotere projecten waarbij ook de overheid 
een (groot) belang heeft.105 Ook dit kan doeltreffende inspraak op het moment van een 
ontwerpbesluit verhinderen.  

Daarnaast herhalen wij de opvatting van de Afdeling en de wetgever over de rol van inspraak 
onder de uov. Zoals hiervoor in paragraaf 4.1.3 aan de orde kwam is die rol volgens de 
Afdeling immers vooral om een ontwerpbesluit te laten toetsen om zo "essentiële gebreken" 
aan het licht te brengen.106 Volgens de regering gaat het in de fase van de uov "niet meer 
zozeer over het meedenken over bijvoorbeeld alternatieven of de inhoud van een mogelijk 
besluit, maar om de inhoudelijke toetsing van een geformuleerd ontwerpbesluit".107 Het 
karakter van inspraak op grond van de uov is dus inspraak aan de achterkant en toont 
gelijkenissen met de bezwaarprocedure. Deze overwegingen lijken niet te verenigen met het 
karakter dat het Hof en de ACCC aan inspraak op grond van artikel 6 toedichten.  

                                                      
100  ACCC/C/2007/22 (Frankrijk). 
101  ACCC/C/2008/24 (Spanje). 
102  ACCC/C/2014/100 (Groot-Brittannië). 
103  HvJEU 15 januari 2013, C‑416/10, ECLI:EU:C:2013:8, ro. 89. 
104  ABRvS 30 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3046. 
105  Schueler, M en R 2014/49.  
106  ABRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616, ro. 29.2. 
107  Kamerstukken II 2014/15, 33962, nr. 23, p. 124. 
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De stelling dat de uov en in ieder geval de standaardlijn van de Afdeling op gespannen voet 
staan met artikel 6 lid 4 Verdrag is niet nieuw108 of zeldzaam.109 Alleen Koers en Bröring gaan 
echter zo ver om expliciet te stellen dat de uov in strijd is met artikel 6 lid 4 Verdrag.110 Koers 
is bovendien de initiator van een klacht die de Nederlandse Vereniging van Omwonenden van 
Windturbines in 2015 bij de ACCC heeft aangebracht vanwege de vermeende schending van 
onder meer artikel 6 lid 4 Verdrag in de besluitvorming inzake de plaatsing van windparken 
op land.111 Deze klacht is op het moment van afronding van dit preadvies nog in behandeling. 
Hoewel een besluit van de ACCC Nederland niet bindt, kunnen wij ons wel voorstellen dat 
een mogelijke conclusie van de ACCC dat de besluitvorming in strijd met artikel 6 heeft 
plaatsgevonden de druk op de Afdeling vergroot om de standaardlijn te heroverwegen of om 
prejudiciële vragen aan het Hof te stellen. 

In de literatuur is verder weinig echte steun te vinden voor de standaardlijn van de Afdeling. 
Gelet op de genoemde juridische haken en ogen die daaraan zitten, is ook dat volgens ons niet 
zo vreemd. Gundelach en Kevelam lijken echter wel enige sympathie te hebben voor de 
standaardlijn. Zij geven in hun annotatie bij de uitspraak over Windpark Drentse Monden aan 
dat de standaardlijn wel houvast biedt aan de praktijk.112 Het lijkt hen verder lastig om tot 
kwalitatieve en objectieve criteria te komen waarmee kan worden vastgesteld wanneer alle 
opties nog open staan en doeltreffende inspraak kan plaatsvinden. Wij zijn het daarmee eens 
als puur moet worden uitgegaan van een grammaticale uitleg van artikel 6 lid 4 Verdrag. 
Artikel 6 lid 4 Verdrag is wat ons betreft bijzonder ongelukkig in zijn stelligheid dat alle 
opties nog open moeten staan. Wertheim benoemt terecht dat het naïef is om te denken dat 
inspraak op een dergelijk moment mogelijk is, omdat feitelijk eigendomsposities en 
investeringsmogelijkheden al beperkende factoren kunnen zijn.113 Die redenering volgend 
staan feitelijk dus nooit alle opties meer open op het moment van inspraak. Dat levert een 
praktisch onwerkbare situatie op. Wij betwijfelen dan ook of aan artikel 6 lid 4 Verdrag een 
dergelijke verstrekkende uitleg moet worden gegeven. De vraag is dan echter hoe artikel 6 lid 
4 Verdrag dan wel moet worden geïnterpreteerd.  

De instantie die échte zekerheid kan geven over de uitleg van artikel 6 lid 4 Verdrag is niet 
de Afdeling, maar het Hof. Volgens ons bestaat dus alle aanleiding voor de Afdeling om 
prejudiciële vragen te stellen. De annotatie van het Gundelach en Kevelam verscheen een 
aantal maanden voordat de rechtbank Limburg de prejudiciële procedure inzake Varkens in 
Nood startte: het was op dat moment dus ook niet aannemelijk dat een lagere rechter de 
Afdelingslijn zou passeren. Wij achten het nu echter zeker niet uitgesloten dat een lagere 
bestuursrechter een vergelijkbare prejudiciële procedure start over de uitleg van artikel 6 lid 
4 Verdrag in relatie tot de uov. Wij vragen ons dus af hoe groot de zekerheid voor de praktijk 
op de lange termijn is als de Afdeling aan de standaardlijn blijft vasthouden. 

                                                      
108  Robbe noemt in 2006 al dat het bestuur met het ontwerpbesluit zijn keuze goeddeels al heeft gemaakt 

waardoor er geringe bereidheid zal bestaan om nog veranderingen aan te brengen (Robbe, NTB 
2006/25). 

109  Naast Schueler en Robbe wijzen wij onder meer op Koers & Bröring, TO 2017/4, p. 162; De Haas & 
Tsheichvili, M en R 2018/109.  Boeve & Groothuijse, REW 2019/2, p. 22 e.v; Wertheim, JBplus 
2019/4; Addink, NTB 2020/172. 

110  Alleen Koers & Bröring komen naar ons weten expliciet tot die conclusie.  
111  ACCC/C/2015/133. 
112  ABRvS 7 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:766, M en R 2018/74, m.nt. J. Gundelach & J. Kevelam.  
113  Wertheim, JBplus 2019/4. 
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(B) Besluitoverstijgend 

Het voorgaande geldt volgens ons temeer als we kijken naar de besluitoverstijgende 
component die tevens uit artikel 6 lid 4 Verdrag volgt. Zoals gezegd houdt die component in 
dat bij de beoordeling van de vroegtijdigheid van inspraak in een voorbereidingsprocedure 
voor een Aarhus-activiteit ook moet worden gekeken naar eerdere beleids- en besluitvorming 
waarin mogelijk al vaststaande keuzes over opties zijn gemaakt. Wij wijzen er overigens op 
dat op grond van artikel 7 Verdrag de eisen uit onder meer artikel 6 lid 4 ook zelfstandig van 
toepassing zijn op de voorbereiding van plannen, programma's en beleidsstukken die 
betrekking hebben op het milieu.  

In Križan oordeelt het Hof dat een inspraakgebrek in een eerdere fase van een complex 
besluitvormingsproces in een latere fase alleen kan worden hersteld als i) alle opties dan nog 
openstaan en ii) herstel in dat stadium het betrokken publiek nog in staat stelt daadwerkelijk 
invloed uit te oefenen op de uitkomst van het besluitvormingsproces. In dit geval ging het om 
een gebrekkige beschikbaarstelling van informatie in de voorbereiding van een locatiebesluit 
voor een afvalstortplaats, waarbij de nationale rechter moest beoordelen of herstel nog plaats 
kon vinden in de procedure over de milieuvergunning voor deze activiteit.114 In Namur-Est 
Environnement ging het om de (hernieuwde) exploitatie van een steengroeve, waarvoor een 
afwijkingsbesluit (gestoeld op artikel 16 Habitatrichtlijn) en een omgevingsvergunning waren 
vereist.115 Het Hof draagt de verwijzende rechter op om te beoordelen of de totstandkoming 
van deze besluiten kan worden gezien als één vergunningsprocedure voor een project in de 
zin van de m.e.r.-richtlijn. Dat is volgens het Hof het geval indien het bevoegd gezag in de 
omgevingsvergunningprocedure niet is gebonden aan het afwijkingsbesluit en een strengere 
milieueffectbeoordeling kan toepassen. Als dat zo is, dan is inspraak in de voorbereiding van 
het afwijkingsbesluit niet per se noodzakelijk, omdat het publiek in de voorbereiding van de 
omgevingsvergunning nog kan inspreken over alle milieueffecten en het bevoegd gezag daar 
nog ten volle rekening mee kan houden.  

Uit deze arresten maken wij op dat de besluitoverstijgende component vereist dat inspraak 
moet plaatsvinden voorafgaand aan elke keuze voor een optie. Die inspraak moet 
logischerwijs ook voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de besluitspecifieke component 
van artikel 6 lid 4 Verdrag. Deze uitleg van de besluitoverstijgende component van artikel 6 
lid 4 volgt ook uit de besluitpraktijk van de ACCC: 

"The requirement for “early public participation when all options are open” should be seen 
first of all within a concept of tiered decision-making, whereby at each stage of decision-
making certain options are discussed and selected with the participation of the public and 
each consecutive stage of decision-making addresses only the issues within the option already 
selected at the preceding stage. Thus, taking into account the particular needs of a given 
country and the subject matter of the decision-making, each Party has a certain discretion as 
to which range of options is to be discussed at each stage of the decision-making. Such stages 
may involve various consecutive strategic decisions under article 7 of the Convention 
(policies, plans and programmes) and various individual decisions under article 6 of the 
Convention authorizing the basic parameters and location of a specific activity, its technical 
design, and finally its technological details related to specific environmental standards. 
Within each and every such procedure where public participation is required, it should be 

                                                      
114  HvJEU 15 januari 2013, C‑416/10, ECLI:EU:C:2013:8. 
115  HvJEU 24 februari 2022, C-463/20, ECLI:EU:C:2022:121. 
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provided early in the procedure, when all options are open and effective public participation 
can take place."116 

Wat opvalt is dat de besluitoverstijgende component lijkt te impliceren dat de rechter in 
sommige gevallen moet oordelen over de rechtmatigheid van een plan of beleidsstuk dat op 
zichzelf niet appellabel hoeft te zijn.117  

De standaardlijn van de Afdeling houdt geen rekening met de besluitoverstijgende component 
van artikel 6 lid 4 Verdrag en is volgens ons alleen daarom al ontoereikend. Ook in het 
Nederlandse omgevingsrecht kunnen Aarhus-activiteiten tot stand komen na een proces van 
gefaseerde of opvolgende beleids- en besluitvorming. Opmerkelijk genoeg lijkt de Afdeling 
dat in een aantal uitspraken wel te onderkennen. Het gaat om uitspraken waarin de door 
Verbeek gemunte "materiële benadering" wordt gevolgd.118 In plaats van de standaardlijn toe 
te passen, gaat de Afdeling in een aantal uitspraken alleen na of feitelijk (of: materieel) 
inspraak heeft plaatsgevonden in beleids- of besluitvorming daterend van vóór het litigieuze 
besluit. In de Windpark Wieringermeer-uitspraak, waarin een rijksinpassingsplan voorligt, 
oordeelt de Afdeling bijvoorbeeld dat het "Nederlandse energiebeleid uit een samenstel van 
plannen, convenanten en akkoorden" bestaat, en vervolgens dat inspraak over de 
locatiekeuzes van windparken mogelijk is geweest in de voorbereiding van de toepasselijke 
structuurvisies.119 Ook de civiele voorzieningenrechter heeft deze benadering toegepast, 
overigens zonder verwijzing naar de Afdelingsjurisprudentie, in een uitspraak over windpark 
Kop Afsluitdijk.120 Anders dan de Afdeling concludeert de voorzieningenrechter echter ook 
dat "moeilijk vol te houden [is] dat in alle gevallen de participatierechten van burgers 
voldoende zijn gewaarborgd door de mogelijkheden die de zienswijzenprocedure biedt." 
Helaas voor eisers mocht dit niet baten, daar de voorzieningenrechter oordeelt dat ook in de 
voorbereiding van de eerdere besluitvorming voldoende inspraakmogelijkheid is geboden. 

Het is ons niet duidelijk waarom de Afdeling in een aantal uitspraken de materiële benadering 
heeft gevolgd, maar vanaf 2019 beroepen op artikel 6 lid 4 Verdrag weer exclusief afdoet met 
de standaardlijn. Wellicht dat de materiële benadering een gevolg was van de specifieke 
(motivering van) naar voren gebrachte beroepsgronden, maar de Afdeling expliceert dat niet. 
Uit de Windpark Battenoord-uitspraak lijkt echter te volgen dat de Afdeling de standaardlijn 
ook echt als de primaire lijn beschouwt.121 In deze uitspraak past de Afdeling namelijk de 
standaardlijn en daarnaast, ten overvloede, de materiële benadering toe.122 Na deze uitspraak 
heeft de Afdeling de materiële benadering naar ons weten niet meer gevolgd.  

Het volgen van de materiële benadering zorgt ervoor dat de besluitoverstijgende component 
van artikel 6 lid 4 Verdrag wordt geadresseerd. In dat opzicht is die benadering te prefereren 
boven de standaardlijn. Daarmee wordt de niet onaannemelijke strijdigheid inzake de 
besluitspecifieke component van artikel 6 lid 4 echter niet weggenomen. 

                                                      
116  Bijvoorbeeld ACCC/C/2006/16 (Litouwen). 
117  Artikel 9 lid 2 Verdrag verwijst enkel naar artikel 6 Verdrag. 
118  Verbeek, SEW 2019/5, p. 210. Verbeek verwijst naar de volgende uitspraken: ABRvS 18 juli 2018, 

ECLI:NL:RVS:2018:2454; ABRvS 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1228; ABRvS 17 januari 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:141. Daarnaast wijzen wij op ABRvS 3 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1064. 

119  ABRvS 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1228, ro. 11.3. 
120  Rb. Noord-Nederland 9 november 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4278.  
121  ABRvS 3 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1064.  
122  Zie ro. 22.1 t/m 22.3. 
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4.2.2 Inspraak volgens de uov: is de zienswijzentermijn voldoende redelijk? 

Artikel 6 lid 3 Verdrag schrijft voor dat een inspraakprocedure redelijke termijnen bevat die 
"voldoende tijd laten voor het informeren van het publiek […] en voor het publiek om zich 
gedurende de milieubesluitvorming doeltreffend voor te bereiden en deel te nemen". Het Hof 
heeft zich tot dusverre nog niet expliciet uitgelaten over de vraag vanaf hoeveel dagen of 
weken een inspraaktermijn redelijk is. Uit Namur-Est Environnement volgt echter wel de eis 
dat het publiek op "een nuttige en volledige wijze een standpunt kan innemen over alle 
milieueffecten".123 Volgens de ACCC is een termijn redelijk als het publiek voldoende tijd 
heeft om (i) de beschikbare informatie tot zich te kunnen nemen en om (ii) vervolgens 
opmerkingen over de voorgenomen activiteit te kunnen plaatsen, waarbij rekening moet 
worden gehouden met onder meer de aard, de complexiteit en de omvang van die activiteit.124 
Een regeling die uitgaat van een algemene maximale periode waarbinnen het betrokken 
publiek in kan spreken, is volgens de ACCC bovendien naar haar aard al in strijd met artikel 
6 lid 3 Verdrag. Een vooraf gemaximeerde inspraaktermijn kan immers in een concreet geval 
te kort zijn, zo redeneert de ACCC.125  

De ACCC heeft zich (nog) niet gebogen over de uov, maar gebaseerd op bovenstaande 
overwegingen is de kans groot dat de ACCC de zienswijzentermijn in de uov in strijd met 
artikel 6 lid 3 Verdrag acht. De zienswijzentermijn duurt overeenkomstig artikel 3:16 Awb 
immers zes weken, een termijn die een bestuursorgaan in concrete gevallen in principe niet 
kan verlengen.126 Dat is enkel anders indien een inspreker een pro forma zienswijze indient, 
in welk geval de inspreker in de regel twee weken langer krijgt om de zienswijze te 
substantiëren.127 Bij wettelijk voorschrift kan de zienswijzentermijn wel worden verlengd, 
maar dat is voor zover wij weten niet gedaan in de omgevingsrechtelijke wetgeving waarop 
Aarhus-besluiten worden gebaseerd. Bovendien blijft ook dan sprake van een inflexibele 
inspraakperiode.  

De Afdeling oordeelde in de pre-Varkens in Nood-jurisprudentie dat de termijn van zes weken 
in lijn is met artikel 6 lid 3 Verdrag. Zelfs in omvangrijke zaken of zaken waarin meerdere 
besluiten gecoördineerd worden voorbereid, wordt het insprekers daarmee niet onmogelijk of 
uiterst moeilijk gemaakt om "te wijzen op de voor hem essentiële gebreken in de 
ontwerpbesluiten".128 Volgens ons is het aannemelijk dat de termijn echter niet alleen redelijk 
moet zijn om essentiële gebreken aan te wijzen, maar moeten insprekers ook de tijd krijgen 
om, redelijkerwijs, alternatieven en andere inhoudelijke voorstellen naar voren te kunnen 
brengen. Dat lijkt immers de rechtspraak en besluitpraktijk van de ACCC te verlangen in het 
kader van artikel 6 lid 4 Verdrag. Zeker in complexe, gecoördineerde besluitvorming kunnen 
de dossiers zich qua omvang doorgaans gemakkelijk meten met een Ontdekking van de Hemel 
of twee.129 Bovendien betreft het doorgaans geen lectuur die lekker wegleest.  

Wij menen dat een termijn van zes weken (of in het geval van een pro forma zienswijze, 
doorgaans acht weken) dus niet per definitie redelijk is om ook nog inhoudelijke voorstellen 

                                                      
123  HvJEU 24 februari 2022, C-463/20, ECLI:EU:C:2022:121, ro. 79. 
124  ACCC/C/2005/16 (Litouwen). 
125  ACCC/C/2009/37 (Belarus). 
126  ABRvS 28 april 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO8459.  
127  Bijvoorbeeld ABRvS 11 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3097, ro. 4.2. 
128  ABRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616, ro. 29.2. 
129  H.K.V. Mulisch, De Ontdekking van de Hemel, Amsterdam: De Bezige Bij, 2017 (47e druk) bevat 936 

pagina's. 
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te bedenken, te verwoorden en in te dienen. In de genoemde uitspraak van 6 juli 2022 
overweegt de Afdeling echter dat de termijn van zes weken "in het algemeen" redelijk is voor 
eenieder om "zijn visie op en eventuele bezwaren over" een ontwerpbesluit te geven, en dat 
appellanten niet hebben gemotiveerd waarom dat in hun geval niet zo zijn geweest. Daarmee 
lijkt de Afdeling net als de ACCC de mogelijkheid open te laten dat in een concreet geval de 
termijn van zes weken niet redelijk is, in welk geval zich dus een schending van artikel 6 lid 
3 Verdrag zou voordoen.  

Gelet op het voorgaande menen wij dat ook ten aanzien van de redelijkheid van de 
zienswijzentermijn gegronde twijfel bestaat over de algemene houdbaarheid van de uov in het 
kader van het Verdrag. 

4.3 Tussenconclusie 

Wij sluiten af met een verwijzing naar het begin van deze paragraaf. Wij bespraken de uitspraak 
waarin de Afdeling oordeelde dat geen noodzaak bestond voor het stellen van prejudiciële vragen 
over de uitleg van artikel 6 lid 3 en 4 Verdrag. Uit het door de Afdeling aangehaalde Consorzio Italian 
Management-arrest volgt dat een dergelijke conclusie alleen gebillijkt is als de uitlegging van het 
Unierecht (en het Verdrag) zo evident is dat er redelijkerwijs geen twijfel over kan bestaan.130 Het is 
volgens ons moeilijk vol te houden dat artikel 6 lid 3 en 4 Verdrag tot dergelijk recht behoren. 
Integendeel, met name artikel 6 lid 4 Verdrag is onduidelijk en lijkt anders geïnterpreteerd te moeten 
worden dan de Afdeling tot nu toe standaard doet. Dat blijkt ook wel uit de van de standaardlijn 
afwijkende materiële benaderingsuitspraken van de Afdeling en de uitspraak van de civiele 
voorzieningenrechter, die in diezelfde trant oordeelt. In dat kader stelt het Hof dat een hoogste rechter 
"bijzonder zorgvuldig" te werk moet gaan bij de beoordeling of er redelijkerwijs toch geen twijfel 
bestaat over de juiste uitlegging van dit recht indien (nationale) rechters uiteenlopende uitspraken 
doen over de uitlegging van het betreffende Unierecht. 

Het mag gelet op het voorgaande geen verbazing wekken dat onze conclusie is dat prejudiciële vragen 
aan het Hof moeten worden gesteld over de houdbaarheid van de uov in het licht van artikel 6 Verdrag. 
Dat zou ook om pragmatische overwegingen een verstandige zet zijn. Op het moment van afronding 
van dit preadvies staat de inwerkingtreding van de Omgevingswet (nog) gepland op 1 juli 2023. Zoals 
gezegd (paragraaf 3.2) gaat de wetgever daarbij uit van het risicovolle standpunt dat de uov in lijn is 
met artikel 6 Verdrag. Dat risico zou volgens ons het best weggenomen kunnen worden door een 
heroverweging van de implementatie van artikel 6 Verdrag in de Omgevingswet (paragraaf 5.4) voor 
zover inspraak anders dan de uov niet dwingend is voorgeschreven131 of niet met zekerheid wordt 
voldaan aan de eisen van artikel 6 Verdrag.132 Als de wetgever daar niet aan wil, dan is het zaak om 
zo snel mogelijk de zekerheid te verkrijgen dat de uov geen verborgen gebrek in het nieuwe 
omgevingsrechtelijke huis is. Het Hof is de enige die daar definitief uitsluitsel over kan geven. 

                                                      
130  HvJEU 6 oktober 2021, C-561/19, ECLI:EU:C:2021:799, ro. 33. 
131  Zoals bij de omgevingsvergunning het geval is. 
132  Zoals bij het omgevingsplan, de omgevingsverordening, de waterschapsverordening en het programma 

het geval is, nu bijvoorbeeld niet met zekerheid een redelijke termijn voor inspraak wordt geboden. De 
projectbesluitprocedure voorziet volgens ons wel in een systeem dat zich verdraagt met het Verdrag, 
nu daarin vroegtijdige participatie is geborgd.  
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5. HOE ZOU EEN HOUDBARE VOORBEREIDINGSPROCEDURE KUNNEN 
WORDEN VORMGEGEVEN? 

5.1 Inleiding 

In het conceptwetsvoorstel bouwt de wetgever voort op het uitgangspunt dat de uov de toets aan 
artikel 6 Verdrag doorstaat. De wetgever kondigt dan ook een onderzoek aan naar de vraag of "nadere 
(systeem)verbeteringen nodig zijn voor een juiste implementatie van het verdrag (…)", maar ervaart 
dat niet als urgent.133 De wetgever gaat er verder van uit dat artikel 6 Verdrag inspraakmogelijkheden 
vereist voor een ruimere kring van insprekers dan belanghebbenden. De wetgever wenst daarnaast 
om de gevolgen van Varkens in Nood zoveel mogelijk te beperken. Dat leidt (i) tot de introductie van 
een beroepsrecht bij de bestuursrechter voor niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben 
ingediend (artikel 6:13 Awb blijft daarop van toepassing) en (ii) het schrappen van de toepassing van 
artikel 6:13 Awb voor belanghebbenden inzake (iii) Aarhus-besluiten.  

Wij hebben in dit preadvies geconcludeerd dat de uov niet goed aansluit bij inspraak zoals het Verdrag 
voorschrijft en dat de houdbaarheid van de uov in het licht van artikel 6 twijfelachtig is. Om die reden 
doen wij een aanzet voor een alternatieve voorbereidingsprocedure die zich wel verdraagt met het 
Verdrag en bovendien zo goed mogelijk aansluit bij de inspraakdoelen die de preambule van het 
Verdrag noemt en die de regering beoogt te bereiken met de regeling van vroegtijdige participatie in 
de Omgevingswet: 

1. Het verbeteren van de kwaliteit van milieubesluitvorming; 
2. Het vergroten van draagvlak voor milieubesluitvorming (onder meer om 

beroepsprocedures zoveel mogelijk te voorkomen en daarmee snellere besluitvorming te 
bewerkstelligen).  

Hierna zetten wij eerst kort uiteen onder welke voorwaarden een participatieproces bij kan dragen 
aan het bereiken van deze doelen. Wij gaan daarbij ook in op het belang van initiatiefnemers 
(waaronder soms ook de overheid kan worden verstaan). Zeker in deze tijd, waarin grote 
maatschappelijke opgaven als het oplossen van de woningnood en de energietransitie moeten worden 
bewerkstelligd, mogen die belangen niet worden vergeten. Vervolgens bespreken wij de eisen die 
volgens ons uit artikel 6 (eventueel in combinatie met artikel 9) Verdrag volgen en waaraan een 
alternatieve voorbereidingsprocedure dus minimaal moet voldoen. Wij ronden deze paragraaf af met 
een aanzet voor een dergelijke alternatieve voorbereidingsprocedure. Daarbij zullen wij zowel 
aandacht besteden aan de eisen uit het Verdrag, als de betrokken belangen.  

5.2 Randvoorwaarden alternatieve voorbereidingsprocedure: belangen van insprekers en 
initiatiefnemers 

Wij bezien in deze paragraaf eerst onder welke voorwaarden participanten het best renderen in een 
inspraakstelsel, wat zou moeten leiden tot een hogere kwaliteit van besluitvorming en meer draagvlak 
voor die besluitvorming. Wij plaatsen hier wel de kanttekening bij dat een goed participatieproces 
geen panacee is voor (breed) draagvlak voor milieubesluitvorming.134 Naast de ervaren procedurele 
rechtvaardigheid (hoe tevreden is men met het besluitvormingsproces?), speelt de ervaren 
distributieve rechtvaardigheid (hoe tevreden is men met de uitkomst van het besluitvormingsproces?) 

                                                      
133  Memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel, p. 16. 
134  Waarbij wij onder draagvlak alles verstaan op het spectrum tussen de afwezigheid van (juridische) 

weerstand tegen een besluit en daadwerkelijke steun voor een besluit.  
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een belangrijke, zo niet belangrijkere rol, voor de verwerving van draagvlak onder participanten.135 
Dat gezegd hebbende, onderschrijven wij het streven om in ieder geval zo veel mogelijk draagvlak 
en betere besluitvorming te verwezenlijken. In de 'Denkwijze(r) voor goede participatie', opgesteld 
ter ondersteuning van overheden bij de invulling van hun participatiebeleid onder de Omgevingswet, 
wordt een drietal randvoorwaarden voor goede participatie benoemd:  

(a) Er moet nog ruimte zijn in het proces voor inbreng van participanten: deze voorwaarde 
houdt verband met de eis uit artikel 6 lid 4 Verdrag en houdt in de kern in dat 
participanten nog inhoudelijk mee kunnen denken over de voorgenomen activiteit en 
hun belangen nog serieus mee kunnen wegen.  

(b) Het bevoegd gezag moet nog openstaan voor inbreng: dit houdt in dat de overheid moet 
streven naar een zo hoog mogelijk niveau van participatie en openstaan voor feedback 
en twijfel. Dit ziet dus voornamelijk op de houding van het bevoegd gezag. 

(c) Participanten moeten in staat zijn om inbreng te leveren: deze voorwaarde houdt verband 
met onder meer de informatievoorziening in het participatieproces. Die moet zo 
laagdrempelig mogelijk zijn, zodat ook mensen die traditioneel weinig participeren 
zoveel mogelijk in staat worden gesteld om deel te nemen.  

De Denkwijzer is vooral gericht op de participanten in milieubesluitvorming. Het belang van 
initiatiefnemers (waaronder ook de overheid soms kan worden verstaan) moet echter ook niet uit het 
oog worden verloren. Initiatiefnemers zijn vooral gebaat bij efficiënte besluitvorming. Hoe sneller 
een project kan worden gestart met de juiste toestemmingen, hoe beter. In het verlengde daarvan is 
ook rechtszekerheid voor initiatiefnemers van belang. Zij moeten snel duidelijkheid krijgen over de 
juridische haalbaarheid van het voorgenomen project. Ten slotte is zorgvuldige besluitvorming ook 
in het belang van een initiatiefnemer. Dit verkleint immers de kans dat een besluit sneuvelt bij de 
rechter waardoor het project alsnog afketst.  

5.3 Juridische voorwaarden voor een alternatieve voorbereidingsprocedure 

5.3.1 Wie moet kunnen inspreken? 

Welke groep personen kan worden aangewezen als het 'betrokken publiek' en dus op grond 
van artikel 6 Verdrag inspraakrechten geniet is de eerste vraag die moet worden beantwoord. 
De kernvraag is of deze groep is gelijk te stellen met de Nederlandse kring van 
belanghebbenden. Om deze discussie beter te begrijpen zetten wij hieronder op een rijtje wat 
het Verdrag regelt ten aanzien van deze groep personen: 

 Artikel 2 lid 5 Verdrag definieert 'het betrokken publiek' als: "het publiek dat gevolgen 
ondervindt, of waarschijnlijk ondervindt van, of belanghebbende is bij, 
milieubesluitvorming; voor de toepassing van deze omschrijving worden niet-

                                                      
135  Zie bijvoorbeeld het proefschrift van bestuurskundige De Graaf, 2007, p. 44 (met verwijzingen) en de 

conclusie op p. 163. Dichterbij het bestuursrecht concludeert Wever in zijn proefschrift over de 
bezwaarfase dat "[v]oor de veronderstelling dat een hogere kwaliteit van bezwaarbehandeling, 
ongeacht het oordeel over de uitkomst, bijdraagt aan de acceptatie van de beslissing op bezwaar, is 
geen steun gevonden. Wel bleek een hogere ervaren kwaliteit van bezwaarbehandeling gepaard te 
gaan met een hogere ervaren distributieve rechtvaardigheid van de uitkomst, en daarnaast bleek dat 
een hogere ervaren distributieve rechtvaardigheid samenging met een geringere kans dat in het 
vervolg op de bezwaarprocedure beroep werd ingesteld bij de bestuursrechter." Wever 2020, p. 206.  
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gouvernementele organisaties die zich inzetten voor milieubescherming en voldoen aan 
de eisen van nationaal recht geacht belanghebbende te zijn." 

 Artikel 6 Verdrag kent inspraakrechten toe aan leden van het betrokken publiek, zo volgt 
uit Varkens in Nood.  

 Artikel 9 lid 2 Verdrag regelt onder meer en kort gezegd dat leden van het betrokken 
publiek die een voldoende belang hebben, toegang tot de rechter moeten hebben. Wat 
een voldoende belang vormt, wordt vastgesteld in overeenstemming met de eisen van 
nationaal recht en strokend met het doel aan het betrokken publiek binnen het 
toepassingsgebied van dit Verdrag ruim toegang tot de rechter te verschaffen. Hiertoe 
wordt het belang van elke niet-gouvernementele organisatie die voldoet aan de in artikel 
2, vijfde lid, gestelde eisen voldoende geacht. 

 Uit Varkens in Nood volgt dat NGO’s in de zin van artikel 2 lid 5 Verdrag niet kan 
worden tegengeworpen dat zij de inspraakprocedure niet hebben doorlopen. Volgens de 
Afdeling geldt dit voor alle belanghebbenden.  

In de inleiding van deze paragraaf kwam aan de orde dat de wetgever in het 
conceptwetsvoorstel uitgaat van een definitie van het betrokken publiek die meeromvattend 
is dan het Nederlandse belanghebbendenbegrip.136 Mede om die reden kiest de wetgever er 
niet voor om inspraak in de voorbereiding van Aarhusbesluitvorming alleen open te stellen 
voor belanghebbenden,137 in welk geval ook geen toegang tot de bestuursrechter zou hoeven 
worden opengesteld voor niet-belanghebbenden. Die toegang is immers alleen gebaseerd op 
het oordeel van het Hof in Varkens in Nood dat als het nationale recht een ruimer recht op 
inspraak verleent, insprekers dit recht dan ook in rechte moeten kunnen afdwingen. 

In de literatuur wordt betoogd138 of aangenomen dat met het begrip betrokken publiek wordt 
gedoeld op belanghebbenden.139 Ook de Afdeling stelt zich impliciet op dit standpunt, door 
voor te stellen om "de bepalingen die niet-belanghebbenden het recht geven om zienswijzen 
in te dienen, te schrappen".140 De Afdeling stelt dat Varkens in Nood daar niet aan in de weg 
staat. Uit Varkens in Nood volgt echter alleen dat Partijen geen inspraakrechten hoeven te 
bieden aan anderen dan leden van het betrokken publiek; het Hof oordeelt niet expliciet over 
de vraag of daar alle niet-belanghebbenden onder vallen. Adriaanse wijst er echter op dat het 
Hof in Varkens in Nood de nadere eis van 'een voldoende belang' uit artikel 9 lid 2 Verdrag 
slechts als een procesbelang aanduidt.141 Het onderscheid tussen het betrokken publiek en het 

                                                      
136  Memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel, p. 10. Dit standpunt is gebaseerd op een 

voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State uit 2009, bijlage bij Kamerstukken II 
2008/09, 30844, nr. 45. 

137  De wetgever acht deze oplossing ook niet voor de hand liggend omdat onder de Omgevingswet juist 
belangrijke waarde wordt gehecht aan goede, brede participatie om draagvlak en kwalitatief betere 
overheidsbesluiten te creëren. Verder zou met deze oplossing afbreuk worden gedaan aan het principe 
van een gelijkwaardig procedureel beschermingsniveau onder de Omgevingswet in vergelijking met 
de huidige situatie. Zie de Memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel, p. 15. 

138  Frins e.a., M en R 2021/64; Adriaanse, JBPlus 2022/5, p. 5. 
139  Bijvoorbeeld Ypinga & Tingen, BR 2021/56; Freriks & Van der Loo, NBR 2021/3, p. 110; Keinemans 

& Molendijk, PB 2021/5, p. 9. 
140  Zie punt 9 van de reactie van de Afdeling op het conceptwetsvoorstel.  
141  Adriaanse, JBPlus 2022/5. Zie rechtsoverweging 34 van HvJEU 14 januari 2021, C-826/18, 

ECLI:EU:C:2021:7, waarin het Hof expliciet overweegt dat "de leden van dat publiek die een 
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betrokken publiek met voldoende belang zou hem dus alleen in het procesbelang zitten; dat 
is een aanwijzing dat het Verdrag met het betrokken publiek dus doelt op belanghebbenden.    

Wij menen dat het betrokken publiek niet noodzakelijkerwijs dezelfde kring personen omvat 
als de kring van belanghebbenden. Dat baseren wij op de tekst van artikel 2 lid 5 Verdrag. 
Die is ondubbelzinnig en geeft volgens ons materiële criteria: het betrokken publiek bestaat 
uit het publiek dat gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt door 
milieubesluitvorming, of daarbij belanghebbende is.142 Deze definitie is ontegenzeggelijk 
ruimer dan de correctie die de Afdeling in omgevingsrechtelijke zaken toepast ten aanzien 
van het belanghebbendebegrip, waardoor alleen personen die "gevolgen van enige betekenis" 
ondervinden door een milieubesluit als belanghebbende worden aangemerkt.143 Enkel als 
nationaal recht een belanghebbendebegrip kent dat materieel dezelfde criteria stelt als artikel 
2 lid 5 Verdrag, kan dus gesteld worden dat het betrokken publiek gelijk is aan de 
belanghebbendenkring.  

Volgens ons ziet artikel 9 lid 2 Verdrag daarentegen wél op de belanghebbende naar nationaal 
recht. Artikel 9 lid 2 geeft immers aan dat het criterium ‘voldoende belang’ naar nationaal 
recht moet worden vastgesteld. Wij denken daarom ook niet dat veel betekenis moet worden 
gehecht aan de uitspraak van het Hof dat ‘voldoende belang’ een procesbelang inhoudt. Voor 
zover het Hof dit al bewust zo heeft overwogen, lijkt het ons onwaarschijnlijk dat het Hof 
daarmee echt een procesbelang bedoelt zoals in het Nederlandse recht gangbaar is (dat wil 
zeggen, een procespartij die belang heeft bij de uitkomst van de procedure).144 Dat zou ook 
bijzonder zijn gelet op de overweging in artikel 9 lid 2 op grond waarvan een NGO in de zin 
van artikel 2 lid 5 altijd geacht wordt een voldoende belang te hebben. Indien 'voldoende 
belang' moet worden uitgelegd als 'procesbelang' zoals dat in Nederland wordt bedoeld, dan 
zouden NGO's dus altijd belang hebben bij hun verzoeken. Dat kan volgens ons niet de 
bedoeling zijn.  

Onze conclusie is dus dat het begrip 'betrokken publiek' materiële criteria bevat en daarmee 
zelfstandig moet worden gelezen. Dat wil zeggen dat het niet per se aansluit bij het 
(Nederlandse) belanghebbendenbegrip. De huidige toepassing van het belanghebbendebegrip 
in het Nederlandse omgevingsrecht maakt dat er volgens ons leden van het betrokken publiek 
zijn die niet worden aangemerkt als belanghebbende.  

In het vervolg gaan wij er gelet op het voorgaande dus vanuit dat inspraak in Aarhuszaken 
minimaal open moet staan voor iedereen die (waarschijnlijk) gevolgen ondervindt van de 
betreffende besluitvorming.   

                                                      
procesbelang hebben, dan wel stellen dat inbreuk is gemaakt op een recht, wanneer het nationale recht 
dit als voorwaarde stelt, toegang hebben tot een herzieningsprocedure voor een rechterlijke instantie 
en/of een ander onafhankelijk en onpartijdig orgaan, om de rechtmatigheid te bestrijden van enig 
besluit dat onder artikel 6 en, wanneer het nationale recht hierin voorziet, andere relevante bepalingen 
van dit verdrag valt." 

142  Wij menen dat de toevoeging "of belanghebbende is" ziet op situaties waarin nationaal recht een 
ruimere definitie van het belanghebbendenbegrip kent dan personen die (waarschijnlijk) gevolgen 
ondervinden van milieubesluitvorming. 

143  De lijn sinds ABRvS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:737, ro. 18.2. 
144  In de zin dat een procespartij belang bij de uitkomst van de procedure heeft. 
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5.3.2 Waarover moet kunnen worden ingesproken? 

Artikel 6 lid 1 onder a Verdrag regelt dat inspraak moet plaatsvinden ten aanzien van de 
voorgenomen activiteiten die zijn opgesomd in bijlage I bij het Verdrag. Bijlage I bevat in 
punt 20 een open categorie voor activiteiten waarvoor in overeenstemming met nationale 
wetgeving is voorzien in inspraak ingevolge een procedure voor milieu-effectbeoordeling. 
Daarnaast moet artikel 6 Verdrag ook worden toegepast op activiteiten die niet in bijlage I 
zijn opgenomen, maar wel een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben. Het is aan Partijen 
om te bepalen of dat het geval is.  

De wetgever stelt in het conceptwetsvoorstel voor om in een bijlage bij de Awb "ter 
bevordering van een voortvarende en efficiënte besluitvorming in de bestuurlijke en 
rechterlijke fase" zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de reikwijdte van artikel 6 Verdrag.145 
Een nieuwe Regeling beroep aanzienlijke milieueffecten (de "Regeling"), die bij de Awb 
wordt gevoegd, bevat een opsomming van de Aarhus-besluiten. Zij zijn in drie categorieën 
onder te verdelen: 

1. M.e.r.-plichtige besluiten en m.e.r.-beoordelingsplichtige besluiten die met de uov 

worden voorbereid. 

2. Besluiten die als gevolg van EU-richtlijnen of – verordeningen of van jurisprudentie 

onder artikel 6 Verdrag vallen. 

3. Andere besluiten over activiteiten die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. 

Het is aan bestuursorganen (en dus ook aan de bestuursrechter) om te bepalen of een besluit 
dat niet onder categorie 1 of 2 valt, mogelijk wel in categorie 3 valt en dus 'aanzienlijke 
milieueffecten' kan hebben. Deze categorie is toegevoegd om een correcte implementatie van 
artikel 6 lid 1 onder b Verdrag te waarborgen. Ook adviseert de wetgever om bij 
twijfelgevallen de uov te volgen. De Afdeling bekritiseert dit voorstel in haar genoemde 
reactie op het conceptwetsvoorstel. Volgens de Afdeling laat dit "veel ruimte voor 
interpretatie en dus ook voor geschillen en zal [het voorstel] dus leiden tot vertraging."146 Wij 
wijzen er ook op dat bevoegde gezagen onder de Omgevingswet niet altijd meer zelf mogen 
kiezen of zij de uov willen toepassing. In niet bij AMvB aangewezen gevallen moet de 
aanvrager van een omgevingsvergunning in principe instemmen met het volgen van de uov 
in plaats van de reguliere procedure.147 

Het Verdrag vereist volgens ons niet dat er een open categorie van besluiten is waarvoor het 
bestuursorgaan zelf moet bepalen of al dan niet sprake is van een activiteit die aanzienlijke 
milieugevolgen kan hebben. Artikel 6 lid 1 onder b Verdrag is immers gericht aan Partijen en 
niet specifiek aan bevoegde gezagen. Dit artikel ziet op de mogelijkheid dat de wetgever zelf 
(categorieën) besluiten opsomt die volgens hem 'aanzienlijke milieueffecten' kunnen hebben. 
Volgens ons verplicht het Verdrag bevoegde gezagen (of de rechter) dus niet om per besluit 
dat niet in bijlage I Verdrag staat, na te gaan of sprake is van een besluit dat aanzienlijke 

                                                      
145  Memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel, p. 17. 
146  Zie punt 4 van de reactie. 
147  Artikel 16.65 lid 1 onder b Ow. Dit is alleen anders bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die aanzienlijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving 
heeft of kan hebben en waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen 
zullen hebben (lid 4). Zie hierover uitgebreid Van 't Lam & Nijmeijer, M en R 2017/62. 
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milieugevolgen kan hebben, waardoor artikel 6 van toepassing zou zijn.148 Het is aan de 
Partijen zelf om in wettelijke regelingen vast te leggen welke besluiten aanzienlijke 
milieugevolgen hebben in aanvulling op bijlage I en Unierechtelijke verordeningen en 
richtlijnen.  

5.3.3 Op welk moment en hoe lang moet kunnen worden ingesproken? 

In paragrafen 4.2.1 en 4.2.2 hebben wij uiteengezet hoe het Hof en de ACCC de eisen uit 
artikel 6 leden 3 en 4 Verdrag uitleggen. Inspraak wanneer een ontwerpbesluit al is 
geformuleerd, staat volgens ons in ieder geval op gespannen voet met de 'besluitspecifieke 
component' van artikel 6 lid 4 Verdrag. Een logisch moment dat hieraan voorafgaat is de 
aanvraag om een omgevingsvergunning of, in het geval van een niet-aangevraagd 
milieubesluit, het voornemen. De 'besluitoverstijgende component' van artikel 6 lid 4 Verdrag 
vereist daarnaast dat inspraak moet plaatsvinden in alle besluit- en/of beleidsvorming waarin 
keuzes worden gemaakt over 'opties' inzake Aarhus-besluitvorming.  

Ten aanzien van de participatietermijn geldt dat sprake moet zijn van een 'redelijke termijn', 
die volgens ons niet in algemene zin mag zijn gemaximeerd in tijd. Het kan immers zo zijn 
dat de participatietermijn in een concreet geval niet redelijk is. 

5.4 Een alternatieve voorbereidingsprocedure  

In de vorige paragrafen hebben wij beschreven aan welke randvoorwaarden een alternatieve 
voorbereidingsprocedure zou moeten voldoen. Wij ronden dit preadvies af met een aanzet voor een 
dergelijke procedure, die voldoet aan de eisen uit het Verdrag en de belangen van participanten en 
initiatiefnemers zo goed mogelijk probeert te behartigen. De vraag in welke wet en op welke plaats 
in de wet de procedure zou moeten worden ingebouwd, valt buiten het bestek van dit preadvies.149 
Hetzelfde geldt voor de vraag welke procedure(s) nog zou(den) moeten of kunnen volgen nadat het 
besluit is genomen. 

5.4.1 Wie? 

In de eerste plaats pleiten wij voor een alternatieve voorbereidingsprocedure die openstaat 
voor leden van het betrokken publiek. Daartoe zou het belanghebbendebegrip nader 
ingevuld kunnen worden in een bepaling die wordt opgenomen in de wetsafdeling waarin de 
alternatieve voorbereidingsprocedure wordt geborgd. Die bepaling zou bijvoorbeeld als volgt 
kunnen luiden: 

In aanvulling op artikel 1:2 lid 1 Awb wordt ten aanzien van besluiten die met deze 
afdeling worden voorbereid onder belanghebbende mede verstaan: degene die 
gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van een besluit. 

Zoals gezegd menen wij dat artikel 6 Verdrag vereist dat het betrokken publiek 
inspraakrechten verkrijgt en dat het betrokken publiek ruimer moet worden opgevat dan het 
Nederlandse belanghebbendebegrip. Om die reden volstaat niet dat een alternatieve 
voorbereidingsprocedure slechts voor belanghebbenden (in de zin van artikel 1:2 Awb) wordt 

                                                      
148  Deze beoordeling heeft de rechtbank Overijssel wat ons betreft dus ten onrechte wel uitgevoerd in Rb. 

Overijssel 21 december 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:4794, ro. 12 e.v.  
149  Zie over de verhouding tussen het algemene bestuursprocesrecht en het omgevingsprocesrecht 

uitgebreider Collignon, Ten Veen & Schmidt 2019, p. 350 e.v. 
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opengesteld. Het lijkt ons verder wenselijk om in dat geval het betrokken publiek in het 
belanghebbendebegrip te incorporeren. Dat heeft als formeel voordeel dat de toegang tot de 
bestuursrechter (weer) alleen kan openstaan voor belanghebbenden. Dat is ook een voordeel 
ten opzichte van de mogelijk optie om eenieder toegang te verlenen tot de inspraakprocedure, 
de groep insprekers is dan immers kleiner zonder dat dit indruist tegen de vereisten van het 
Verdrag.150 Voor natuurlijke personen die feitelijk (waarschijnlijk) niet worden geraakt door 
de gevolgen van een besluit, maar zich de gevolgen van dit besluit toch aantrekken, bestaat 
de optie om zich aan te sluiten bij een NGO die die zorgen deelt of om een dergelijke NGO 
op te richten.  

Het beperken van de inspraakprocedure tot belanghebbenden in de hiervoor bedoelde zin 
neemt ook de bedenkingen van de wetgever weg bij het beperken van de verlening van 
inspraakrechten tot belanghebbenden, zoals verwoord in de toelichting bij het 
conceptwetsvoorstel.151 In plaats van een derde categorie ('betrokken publiek') naast 'eenieder' 
en 'belanghebbende', brengt ons voorstel het aantal categorieën personen dat toegang tot de 
bestuursrechter heeft terug tot één: de belanghebbende. Het feit dat dat begrip in Aarhuszaken 
wettelijk anders wordt gedefinieerd dan in de rest van het bestuursrecht is volgens ons geen 
probleem: de bestuursrechter geeft nu ook al verschillende materiële invullingen aan het 
belanghebbendebegrip die zijn toegespitst op het betreffende deelrechtsgebied.152 Deze 
variant is volgens ons ook goed verdedigbaar gelet op de doelen van goede, brede participatie 
die de wetgever in de Omgevingswet nastreeft: draagvlak en kwalitatief betere besluitvorming 
(zie paragraaf 5.1).  

Daarnaast voorkomt ons voorstel dat artikel 6:13 Awb moet worden gewijzigd om de positie 
van niet-belanghebbenden te codificeren. Dit is in lijn met de wil van de wetgever om alles 
eenvoudig beter te doen. Ook voorkomt het situaties waarin niet-belanghebbenden beroep 
instellen, maar daarin het relativiteitsvereiste als deksel op de neus krijgen. Mede door het 
ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging in het bestuursrecht, waardoor niet-
belanghebbenden niet altijd goed op de hoogte zijn van wat in beroep nog kan worden 
bewerkstelligd, kan het relativiteitsvereiste rauw op het dak vallen van niet-belanghebbende 
appellanten. Dit kan volgens ons de distributieve- en daarmee samenhangend, de procedurele 
rechtvaardigheid van het bestuursrechtelijke beroep door niet-belanghebbenden schaden.153 
Dat is onwenselijk en wordt voorkomen door ons voorstel.  

5.4.2 Waarover? 

In de tweede plaats menen wij dat de besluiten waar de alternatieve voorbereidingsprocedure 
op moet zien, gelijk aan de wens van de wetgever, zo dicht mogelijk moeten aansluiten bij 
artikel 6 lid 1 Verdrag. Dit is volgens ons vooral wenselijk omdat de alternatieve 
voorbereidingsprocedure tijdsintensief is en veel vraagt van initiatiefnemers, participanten en 
niet in de laatste plaats de overheid. Conform het conceptwetsvoorstel stellen wij voor om 

                                                      
150  Die moeten dan immers volgens de genoemde Afdelingsuitspraak van 4 mei 2021 ook toegang tot de 

bestuursrechter verkrijgen.  
151  Zie de memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel, p. 15.  
152  Zo wordt het omgevingsrechtelijke criterium 'gevolgen van enige betekenis' niet toegepast in zaken 

over bijvoorbeeld subsidiebesluiten. 
153  Wij verwijzen terug naar het (beperkte) jurisprudentieonderzoek dat wij in aanvulling op Van der Veen 

verrichtten en waaruit bleek dat slechts in enkele gevallen een beroep van een niet-belanghebbende 
gegrond werd verklaard. Het ging in die zaken om niet-belanghebbenden die volgens ons wel onder 
de definitie van het betrokken publiek vallen. 



Preadvies M.C. Pakkert & J.H.N. Ypinga – Inspraak in het Nederlandse omgevingsrecht 

 31

 

een regeling in het leven te roepen waarin de (categorieën) besluiten worden opgesomd die 
moeten worden voorbereid met de alternatieve voorbereidingsprocedure. Die regeling ziet er 
wat ons betreft wel anders uit dan de voorgestelde regeling in het conceptwetsvoorstel. Wij 
zien een voordeel in het opnemen van de regeling in een AMvB of ministeriële regeling. Op 
die manier kan de regeling (relatief) snel en eenvoudig worden aangepast als de jurisprudentie 
of nieuwe inzichten daarom vragen.154 De inhoud van de door ons voorgestelde regeling kan 
gelijk blijven aan de inhoud van de regeling in het conceptwetsvoorstel, met dien verstande 
dat wij ervoor pleiten om de categorie 3-besluiten – andere besluiten over activiteiten die 
aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben – te schrappen.  

Volgens ons is het niet vereist en ongewenst om een categorie in de regeling op te nemen 
waarbij het aan bestuursorganen zelf is om te bepalen of een besluit aanzienlijke 
milieueffecten kan hebben. Zoals wij in paragraaf 5.3.2 aanstipten is artikel 6 lid 1 onder b 
Verdrag gericht tot Partijen. Dat betekent volgens ons dat de wetgever ook zelf (categorieën) 
besluiten kan vaststellen die volgens hem aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Een 
regeling waarin de wetgever zelf vaststelt welke (categorieën) besluit hij onder de reikwijdte 
van artikel 6 lid 1 onder b Verdrag vindt vallen, verkiezen wij boven een regeling waarbij dat 
aan bestuursorganen wordt overgelaten. Wij delen namelijk de kritiek van de Afdeling dat 
een dergelijke regeling leidt tot een grotere last voor bestuursorganen en meer geschillen bij 
de bestuursrechter. Het gaat immers om besluiten die niet evident aanzienlijke milieueffecten 
kunnen hebben; in dat geval zouden zij immers al onder categorie 1 of 2 vallen. Een ander 
nadeel van de door de wetgever voorgestelde regeling is dat het rechtsongelijkheid in de hand 
werkt: bestuursorganen kunnen immers verschillend denken over de mogelijke 
milieueffecten van een en dezelfde activiteit. 

5.4.3 Wanneer?  

In de derde plaats stellen wij voor om de inspraak te regelen op het moment dat een 
voornemen tot het nemen van Aarhus-besluit is geformuleerd als het bevoegd gezag de 
initiatiefnemer is of een aanvraag is ingediend als sprake is van een particuliere 
initiatiefnemer. Wanneer sprake is van een aanvraag, lijkt het ons voor de hand liggen om 
het bevoegd gezag eerst de ontvankelijkheid en volledigheid ervan te laten onderzoeken 
voordat de participatieprocedure van start gaat. Daarbij sluiten wij aan bij de Vlaamse 
omgevingsrechtelijke voorbereidingsprocedure voor besluiten die onder artikel 6 Verdrag 
vallen (inspraak vindt plaats via een 'openbaar onderzoek').155 Het openbaar onderzoek start 
ook pas na een eerste beoordeling door het bevoegd gezag.156  

Wanneer het voornemen of de aanvraag is geformuleerd, is duidelijk wat de voorgenomen 
activiteit zal zijn, waardoor participanten niet geheel in het duister tasten en effectieve 
participatie beter mogelijk is dan wanneer nog niets bekend zou zijn. Zo zullen de aanvraag 
en ondersteunende documenten beschikbaar zijn en ter inzage moeten worden gelegd.157 Wij 
kunnen ons voorstellen dat, in aanvulling hierop, ook een niet-technische samenvatting van 

                                                      
154  Wij wijzen bijvoorbeeld op de uitspraak van de Afdeling waarin werd geoordeeld dat vergunningen 

op grond van artikel 2.7 Wnb met de uov moeten worden voorbereid, terwijl dit wettelijk niet was 
geregeld, ABRvS 14 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1507. 

155  Aarhus Convention national implementation report Belgium, 2021. 
156  Zo volgt uit artikel 19 Omgevingsvergunningsdecreet. Zie voor een heldere, algemene beschrijving 

van de Vlaamse procedure Flamey e.a. 2021.   
157  Vergelijk het huidige artikel 3:11 Awb en de eisen uit artikel 6 lid 2 Verdrag. 
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de aanvraag of het voornemen moet worden gepubliceerd,158 om zo de lat voor participanten 
te verlagen en tegemoet te komen aan randvoorwaarde (iii) van de Denkwijze(r) voor goede 
participatie (zie paragraaf 5.2). In dat kader zou de alternatieve procedure ook een 
verbijzondering van het zorgvuldigheidsbeginsel kunnen bevatten. Dat kan bijvoorbeeld in 
de vorm van een inspanningsverplichting voor het bevoegd gezag om belanghebbenden bij 
de voorgenomen activiteit te identificeren en actief te betrekken bij het participatieproces.  

De hamvraag is of het moment van inspraak als er een voornemen of aanvraag ligt, voldoende 
vroegtijdig is in het licht van artikel 6 lid 4 Verdrag. Wij bekritiseerden dit artikellid om de 
(tekstuele) stelligheid (paragraaf 4.2.1): álle opties zullen nooit kunnen openstaan op het 
moment van inspraak. Eigendomsposities zijn bijvoorbeeld vaak al voor een aanvraag of 
voornemen verworven. Inspraak op een aanvraag of voornemen zal dan ook niet plaatsvinden 
op een moment dat álle opties nog openstaan. Een dergelijke stringente uitleg is volgens ons 
niet werkbaar en lijkt (gelukkig) ook niet te volgen uit de besluitpraktijk van de ACCC en de 
spaarzame jurisprudentie van het Hof op dit punt.  

Wij zijn ons desalniettemin bewust van de mogelijke kritiek dat het moment van de aanvraag 
of van het voornemen ook volgens een minder stringente uitleg van artikel 6 lid 4 Verdrag te 
laat zou kunnen zijn. Wij noemden bijvoorbeeld dat een aanvrager en een overheid doorgaans 
al voorafgaand aan de aanvraag overleg zullen hebben gevoerd over het voorgenomen 
project. Het moment van de aanvraag of het voornemen is volgens ons toch vroegtijdig 
genoeg in het licht van de besluitspecifieke component van artikel 6 lid 4 Verdrag. Door het 
ten opzichte van de uov vervroegen en uitbreiden van de inspraakmogelijkheid in de 
voorbereidingsprocedure, zal het overleg tussen aanvrager en overheid voorafgaand aan de 
aanvraag naar onze mening een andere insteek hebben. Het bezwaarkarakter dat inspraak in 
de uov volgens ons heeft (een reactieve toets die vooral is gericht op het filteren van essentiële 
gebreken in een ontwerpbesluit), is niet het beste uitgangspunt voor een procedure waarin het 
de bedoeling is dat ook andere opties serieus worden overwogen.  

Het bieden van inspraak wanneer een aanvraag is ingediend of voornemen is geformuleerd, 
verandert dat. Het bevoegd gezag is op dat moment nog niet formeel aan zet. Dat biedt 
participanten de mogelijkheid om met alternatieven te komen en anderszins met inhoudelijke 
voorstellen te komen. In dit stadium is met andere woorden nog niet zozeer sprake van een 
reactieve toets die vooral is gericht om essentiële gebreken uit een ontwerpbesluit te filteren. 
Verder stellen wij niet alleen het vervroegen van de inspraakprocedure voor, maar ook om de 
inspraakmogelijkheid van meer wettelijke inhoud te voorzien. Daarmee bedoelen wij dat de 
alternatieve procedure niet slechts een mogelijkheid om zienswijzen in te dienen bevat. 
Dankbaar gebruikmakend van de projectbesluitprocedure lijkt het ons niet gek om de 
alternatieve voorbereidingsprocedure te voorzien van de mogelijkheid voor participanten om 
het bevoegd gezag te verzoeken een deskundigenadvies in te winnen over een aangedragen 
alternatief.159 Net als in de projectbesluitprocedure is het vervolgens aan het bevoegd gezag 
om te bepalen of het alternatief redelijkerwijs in beschouwing moet worden genomen.160 Wij 
kunnen ons voorstellen dat een dergelijke mogelijkheid bovendien bijdraagt aan de ervaren 
procedurele rechtvaardigheid van participanten. 

                                                      
158  Zo moeten een milieueffectrapport en een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu ook een 

niet-technische samenvatting bevatten (artikel 7.23 lid 1 onder e Wm resp. artikel 2.1 lid 1 onder e 
Wabo jo. 4.1 lid 2 Regeling omgevingsrecht).  

159  Zie artikel 5.47 lid 3 jo. 5.48 lid 2 Ow en paragraaf 2.6. 
160  Vergelijk 5.48 lid 3 Ow. 
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5.4.4 Binnen welke termijn? 

De termijn waarbinnen geparticipeerd kan worden zal volgens ons als basis zes weken 
kunnen bedragen. Wel dient het bevoegd gezag de termijn in een concreet geval te 
verlengen als hij dat redelijkerwijs noodzakelijk acht voor participanten om de 
beschikbare informatie tot zich te kunnen nemen en vervolgens een standpunt over de 
voorgenomen activiteit te kunnen innemen.161 Zo kan duurzaam worden voldaan aan artikel 
6 lid 3 Verdrag. Wij zijn ons ervan bewust dat de vraag of een termijn redelijk is, een 
subjectieve is. Ter vergelijking: in Denemarken krijgen burgers doorgaans vier weken in de 
pre-besluitfase om suggesties en ideeën over het plan naar voren te brengen.162 In Vlaanderen 
krijgen burgers tijdens het 'openbaar onderzoek' 30 dagen om hun opmerkingen naar voren 
te brengen.163 Het staat participanten daarnaast vrij om als zij het niet eens zijn met de 
geboden termijn, in beroep gemotiveerd naar voren te brengen waarom dat zo is. Gelet op de 
beoordelingsruimte voor het bevoegd gezag, kunnen wij ons voorstellen dat de 
bestuursrechter alleen in evident onredelijke gevallen tot vernietiging van het besluit zal 
overgaan waardoor het bestuursorgaan (en in sommige gevallen ook de initiatiefnemer) weer 
van vooraf aan moet beginnen.  

Na afloop van de alternatieve voorbereidingsprocedure zal het bevoegd gezag een besluit 
nemen. De termijn daarvoor is wat ons betreft gelijk aan de huidige regeling in de uov, wat 
doorgaans zes maanden na ontvangst van de aanvraag is.164  

6. AFSLUITING 

Bovenstaande is de aanzet voor een alternatieve voorbereidingsprocedure die tegemoetkomt aan het 
Verdrag en betrokken belangen. Het is zeker geen volledig uitgewerkt wetsvoorstel. Wij hopen echter 
dat we hiermee de wetgever alvast enige ideeën hebben kunnen geven in de aanloop naar het 
aangekondigde onderzoek over eventuele nadere (systeem)verbeteringen. 

De oplettende lezer heeft wellicht opgemerkt dat de regelingen van vroegtijdige participatie in de 
Omgevingswet gelijkenissen vertonen met de alternatieve voorbereidingsprocedure (zie paragraaf 
2.6). Zo is het moment van inspraak in de voorbereiding van bijvoorbeeld een omgevingsplan wat 
ons betreft vroegtijdig genoeg in het licht van artikel 6 lid 4 Verdrag. De verdere invulling van het 
inspraakproces wordt echter niet uitgewerkt en overgelaten aan decentrale bestuursorganen. Dat leidt 
volgens ons tot te veel vrijblijvendheid om deze regelingen als zelfstandige implementaties van artikel 
6 Verdrag te kunnen beschouwen, laat staan om aan te nemen dat hiermee aan de randvoorwaarden 
voor een goed participatieproces wordt voldaan. Deze regeling leidt verder tot rechtsongelijkheid: het 
ene participatiebeleid zal het andere niet zijn. De wetgever beschouwt de vroegtijdige 
participatieregelingen dan ook niet als implementatie van artikel 6 Verdrag; dat is de uov. Dat is 
jammer om een aantal redenen. De eerste is dat wij concluderen dat de uov zelf op gespannen voet 
staat met artikel 6 Verdrag. De wetgever bouwt daarmee schijnzekerheid in. De tweede reden is dat 
de regelingen leiden tot onnodig lange besluitvormingsprocedures waarbij minimaal tweemaal 
inspraakmogelijkheden worden geboden zonder dat daarvoor goede redenen zijn. Dat komt naar wij 
menen het best tot uitdrukking in de projectbesluitprocedure. De wetgever heeft voor het 
projectbesluit een solide vroegtijdige inspraakprocedure uitgedacht die kan voldoen aan de eisen van 

                                                      
161  Vergelijk de maatstaf die de ACCC heeft aangenomen, paragraaf 4.2.2. 
162  Rapport 'Inzicht in participatie bij windenergieprojecten Verkennende studie zes Europese landen', van 

Pondera Consult, 25 juni 2020, p. 47. 
163  Artikel 23 Vlaams Omgevingsvergunningsdecreet. 
164  Artikel 3:18 Awb. 
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artikel 6 Verdrag en behoorlijk tegemoetkomt aan de genoemde randvoorwaarden voor een goed 
participatieproces. De procedure bevat echter ook nog de mogelijkheid dat de uov twee keer wordt 
doorlopen voordat het projectbesluit daadwerkelijk is vastgesteld. Vanwege de gekozen 
uitgangspunten van vrijblijvende vroegtijdige participatie en het verplicht moeten volgen van de uov 
wordt de kans gemist om bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, die een 'paradigmawisseling' 
in omgevingsrechtelijk Nederland bewerkstelligt,165 te komen met een eveneens 
paradigmaverschuivende inspraakprocedure. Met een dergelijke inspraakprocedure kan de wetgever 
de uov vervangen, waardoor hij op lange termijn juridische zekerheid kan bieden in het licht van het 
Verdrag en beter kan aansluiten bij de uitdagingen van deze tijd.   

Wij zijn ons ervan bewust dat het alternatieve stelsel dat wij voorstellen ervoor kan zorgen dat de 
besluitvorming in de voorfase vertraging oploopt ten opzichte van de uov. Dit terwijl de roep om 
snelle besluitvorming steeds groter wordt. Zo gaf minister Jetten voor Klimaat en Energie in een 
recente Kamerbrief al aan dat het tot nu toe minder goed gaat met het behalen van de doelstellingen 
uit de regionale energiestrategieën dan gehoopt.166 De Europese Commissie heeft in een mededeling 
van 18 mei 2022 daarnaast medegedeeld dat voor de uitrol van windenergie vergunningprocedures 
"drastisch [moeten] worden versneld."167 Hoe dat in zijn werk zou moeten gaan beschrijft de 
Commissie in een Aanbeveling van dezelfde datum.168 Zo zou de termijn voor vergunningverlening 
moeten worden verkort en moet de aansluiting op het net worden versneld. Wat echter opvalt is dat 
participatie van de burgers en de gemeenschap ook moet worden gefaciliteerd in het kader van de 
versnelling: namelijk om draagvlak en betrokkenheid te vergroten. Die snelheid zal zich dan 
manifesteren doordat belanghebbenden geen beroep instellen tegen een besluit of een verzoek om 
handhaving doen tegen een door de overheid en of initiatiefnemer gewenst project. Zij zullen zich 
door de inspraak mogelijk eerder kunnen verenigen met een besluit.  

Het gebrek aan publieke aanvaarding en de mogelijke onrust die daarmee gepaard kan gaan is in 
Nederland aan de orde van de dag.169 De oplossing die voor die onrust en weerstand tegen projecten 
wordt gegeven is veelal dat burgers voorafgaand, betekenisvolle invloed kunnen uitoefenen.170 De 
versnelling van besluitvorming hoeft bovendien niet alleen aan de voorkant plaats te vinden. 
Recentelijk zijn er twee rapporten verschenen met aanbevelingen voor de versnelling van zowel de 
bezwaar- als beroepsprocedure in het omgevingsrecht.171   

Naast het behartigen van betrokken belangen is een belangrijke reden waarom wij een voorstel hebben 
gedaan voor de alternatieve voorbereidingsprocedure dat de uov zich wat ons betreft slecht verdraagt 
                                                      
165  Aldus de regering, Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 7. 
166  Kamerstukken II, kenmerk 32813-1085. 
167  COM(2022)230 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de 

Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's; REPowerEU Plan, 
18 mei 2022. 

168  C/2022/3219 Aanbeveling van de Commissie van 18 mei 2022 over het versnellen van de procedures 
voor de verlening van vergunningen voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie en het 
faciliteren van stroomafnameovereenkomsten. 

169  Zie bijvoorbeeld het 'Casusonderzoek maatschappelijke onrust Noord-Nederland bij 
overheidsbeslissingen' van het Verwey-Jonker Instituut en de Rijksuniversiteit Groningen van maart 
2022.  

170  Idem, maar ook de Commissie Elverding concludeerde al in 2008 dat het de vlotte besluitvorming ten 
goede zou komen als zou worden geïnvesteerd in eenduidige participatiemogelijkheden aan de 
voorkant van het besluitvormingsproces, Advies Commissie Versnelling Besluitvorming 
Infrastructurele Projecten, Sneller en beter, 2008. 

171  Tolsma e.a. 2022a & 2022b. 
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met het Verdrag. Een vraag die echter ook kan worden of misschien wel moet worden gesteld is of 
de mogelijkheden die het Verdrag biedt – en vooral niet biedt – nog wel van deze tijd zijn. Het Verdrag 
van Aarhus dateert immers al van 1998 en is sindsdien niet aangepast. Het gewicht dat toen werd 
toegekend aan participatie zou mogelijk minder zwaar zijn als het Verdrag nu zou worden opgesteld. 
Hoewel geregeld wordt geëvalueerd in hoeverre de Partijen het Verdrag op een juiste wijze hebben 
geïmplementeerd, is voor zover wij weten het Verdrag zelf en de werking daarvan nog nooit 
geëvalueerd. Wat ons betreft komt daar verandering in. Wij concludeerden in ieder geval dat het 
Verdrag op punten niet uitblinkt in duidelijkheid. Op korte termijn vinden wij het daarom bevorderlijk 
als de Afdeling prejudiciële vragen zou stellen over de uitleg van artikel 6 Verdrag. 

Nogmaals: er zal altijd verzet blijven bestaan tegen bepaalde projecten zolang er conflicterende 
belangen in het spel zijn. Inspraak is dan ook geen wondermiddel en de papieren werkelijkheid sluit 
dikwijls minder goed aan bij de praktijk. In tijden waarin het vertrouwen in de overheid historisch 
laag is en zich tegelijkertijd allerlei crises voordoen, is het volgens ons echter van groot belang om 
het gat tussen overheid en burger in ieder geval te proberen te dichten. Wij hopen daar met dit 
preadvies een bescheiden bijdrage aan te hebben geleverd. 
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