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De alternatieve voorbereidingsprocedure van Pakkert & Ypinga: a shot in the dark? 

 
mr. dr. R.H.W. Frins1 

 

1. Inleiding 

 

In hun preadvies ‘Inspraak in het Nederlandse omgevingsrecht: too little, too late?’ plaatsen 

Pakkert & Ypinga de volgende opmerkingen: “Zeker in complexe, gecoördineerde 

besluitvorming kunnen de dossiers zich qua omvang doorgaans gemakkelijk meten met een 

Ontdekking van de Hemel of twee.2 Bovendien betreft het doorgaans geen lectuur die lekker 

wegleest”.3 Met beide opmerkingen slaan zij de spijker op zijn kop. Wat mij betreft gaan beide 

opmerkingen niet op voor voornoemd preadvies. Niet alleen is de omvang hiervan met een 

kleine 40 pagina’s (inclusief inhoudsopgave en literatuurlijst) zeer behapbaar, maar bovenal 

betreft het een gestructureerd en goed leesbaar betoog. Alleen al daarom verdient het preadvies 

lof!  

 

Het preadvies gaat – zoals de titel doet vermoeden – over inspraak. De preadviseurs zien 

inspraak als een vorm van participatie, waarbij insprekers bij de voorbereiding van 

besluitvorming worden betrokken door de overheid. Zij richten zich in hun preadvies met name 

op de inspraak door burgers en rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen die het milieu- 

en natuurbelang behartigen. Verder staan zij enkel stil bij de procedure tot aan definitieve 

besluitvorming; mogelijke vervolgprocedures laten zij begrijpelijkerwijs buiten beschouwing. 

De twee kernvragen die de preadviseurs bij de kop pakken zijn: 1) is het bestaande en 

toekomstige systeem van omgevingsrechtelijke inspraak in overeenstemming met het Verdrag 

van Aarhus (hierna: het Verdrag),4 en 2) hoe kan het systeem zoveel mogelijk tegemoet komen 

aan de behoeften van bestuursorganen, participanten en initiatiefnemers?       

 

Hun zoektocht naar de antwoorden op deze vragen beginnen Pakkert & Ypinga met een 

beschrijving van de ontwikkeling van inspraakrechten in het Nederlandse omgevingsrecht, 

waarbij zij logischerwijs tevens ingaan op de invloed die het Verdrag hierop heeft (par. 2). In 

dit verband kan een bespreking van het Varkens in Nood-arrest5 uiteraard niet ontbreken. In 

par. 3 staan zij dan ook stil bij de belangrijkste overwegingen uit dit arrest en de hierop volgende 

jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de 

Afdeling),6 alsmede bij het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet 

bestuursrecht (hierna: de Awb) dat dit voorjaar ter consultatie heeft gelegen. Vervolgens 

beantwoorden de preadviseurs in par. 4 eerstgenoemde kernvraag. Niet geheel verrassend 

komen zij tot de conclusie dat het systeem van inspraak niet volledig voldoet, waarna zij in par. 

5 enkele aanbevelingen doen voor een systeem dat volgens hen wél voldoet en tevens zoveel 

mogelijk tegemoet komt aan de behoeften van de hierboven genoemde actoren.   

 
1 Ralph Frins is universitair docent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht bij de Radboud Universiteit.  
2 H.K.V. Mulisch, De Ontdekking van de Hemel, Amsterdam: De Bezige Bij, 2017 (47e druk) bevat 936 

pagina’s.  
3 M.C. Pakkert & J.H.N. Ypinga, ‘Inspraak in het Nederlandse omgevingsrecht: too little, too late? Een analyse 

van de houdbaarheid van de uov in het Nederlandse omgevingsrecht in het licht van de inspraakeisen uit artikel 6 

Verdrag van Aarhus en de behoeften van betrokken actoren, evenals een aanzet tot een alternatieve 

voorbereidingsprocedure’, Jonge VAR 2022, p. 22. Hierna kortheidshalve: Pakkert & Ypinga 2022.  
4 Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 

milieuaangelegenheden.  
5 HvJ EU 14 januari 2021, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7. 
6 ABRvS 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786 en ABRvS 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:953.   



2 
 

Aangezien het niet de bedoeling is dat deze recensie zich qua omvang kan meten met het 

preadvies en al helemaal niet met een Ontdekking van de Hemel of twee, kies ik ervoor drie 

concrete vragen die de preadviseurs opwerpen en beantwoorden te belichten, te weten: 

1) is bij toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (hierna: de uov) sprake 

van voldoende vroegtijdige inspraak als bedoeld in art. 6 lid 4 van het Verdrag? 

2) is de standaard zienswijzentermijn van zes weken voldoende lang om effectieve inspraak te 

bieden?  

3) omvat het begrip ‘het betrokken publiek’ dezelfde groep van personen als ‘de kring van 

belanghebbenden’?   

 

2. Is bij toepassing van de uov sprake van voldoende vroegtijdige inspraak? 

 

Pakkert & Ypinga starten hun beantwoording van de in bovenstaand kopje vervatte vraag met 

een analyse van de overeenkomsten en verschillen tussen de uov en de 

bezwaarschriftprocedure. Onder verwijzing naar verschillende auteurs en diverse uitspraken 

komen zij tot de conclusie dat beide voorprocedures materieel vergelijkbaar zijn.7 Een conclusie 

die ik deel. Deze conclusie doet echter de vraag rijzen of op het moment dat een ontwerpbesluit 

ter inzage wordt gelegd feitelijk nog wel alle opties open zijn met het oog op doeltreffende 

inspraak, zoals art. 6 lid 4 van het Verdrag verlangt.8 In dit verband wijzen de preadviseurs op 

het feit dat in de praktijk dikwijls anterieure overeenkomsten worden gesloten voorafgaand aan 

een Aarhus-project, alsmede op het feit dat veelal (uitgebreid) vooroverleg plaatsvindt tussen 

een initiatiefnemer en het bestuursorgaan alvorens een aanvraag wordt ingediend.9 Twee 

omstandigheden die ik herken uit mijn eigen praktijk. Gelet hierop zijn de preadviseurs van 

mening dat vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de standaardlijn van de Afdeling, waaruit 

volgt dat volgens haar sprake is 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.10 

 

Hoewel ik inzie dat vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de standaardlijn van de Afdeling, 

vind ik deze verdedigbaar.11 Onder meer omdat deze, zoals Gundelach en Kevelam opmerken, 

houvast biedt aan de praktijk.12 Verder ben ik het eens met Wertheim, die stelt dat het naïef is 

om te denken dat inspraak op een moment dat alle opties nog open zijn mogelijk is.13 Hoe dit 

ook zij, het is goed dat de preadviseurs, ofschoon ook zij zich tot op zekere hoogte kunnen 

vinden in voornoemde nuanceringen, zich van hun taak hebben gekweten en in par. 5.4.3 een 

concrete aanbeveling doen om de inspraakprocedure – in hun ogen – meer in lijn te brengen 

met de tekst van art. 6 lid 4 van het Verdrag. In dit verband stellen zij voor om de inspraak te 

regelen op het moment dat een voornemen tot het nemen van een Aarhus-besluit is 

geformuleerd (in het geval het bevoegd gezag de initiatiefnemer is) respectievelijk een aanvraag 

is ingediend (in het geval sprake is van een particuliere initiatiefnemer). Hierbij merken zij – 

terecht – op dat het in het geval van een aanvraag voor de hand ligt om het bevoegd gezag eerst 

 
7 Pakkert & Ypinga 2022, p. 13-14. 
8 Art. 6 lid 4 van het Verdrag luidt: “Elke Partij voorziet in vroegtijdige inspraak, wanneer alle opties open zijn 

en doeltreffende inspraak kan plaatsvinden”. 
9 Pakkert & Ypinga 2022, p. 18. 
10 Pakkert & Ypinga 2022, p. 18.  
11 Vgl. R.H.W. Frins e.a., ‘Anders omgaan met het ‘Varkens in Nood-arrest’’, MenR 2021/64, p. 450.  
12 Zie: ABRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616, MenR 2018/84, punt 11.  
13 Zie: R.S. Wertheim, ‘Functies van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure in het licht van recente 

ontwikkelingen in de rechtspraak’, JBplus 2019/4, p. 21-22.  
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de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvraag te laten onderzoeken, voordat de 

inspraakprocedure van start gaat.14       

 

De preadviseurs geven ruiterlijk toe dat de hiervoor opgeworpen bedenkingen met betrekking 

tot het nog open zijn van ‘alle opties’ evenzeer opgaan voor hun voorstel. Zo zullen voorafgaand 

aan het formuleren van een voornemen of het indienen van een aanvraag net zo goed overleggen 

plaatsvinden en/of eigendomsposities worden verworven.15 Sterker nog: het is ten zeerste aan 

te bevelen dat de relevante eigendomsposities voorafgaand aan een aanvraag worden 

verworven, omdat ingevolge art. 1:3 lid 3 Awb alléén een belanghebbende een aanvraag kan 

indienen, terwijl voor de kwalificatie van belanghebbende van belang is dat sprake is van een 

eigendoms- en/of gebruiksrecht met betrekking tot de (on)roerende zaak/zaken waar de 

aanvraag betrekking op heeft. Kortom: als wordt nagelaten om de relevante eigendoms- en/of 

gebruiksrechten te verwerven voorafgaand aan een aanvraag, dan is naar alle waarschijnlijkheid 

sprake van een niet-ontvankelijke aanvraag en zal dat ‘gebrek’ dus eerst moeten worden 

hersteld, vóórdat de door de preadviseurs voorgestelde alternatieve voorbereidingsprocedure 

van start kan gaan.  

 

Volgens de preadviseurs biedt de door hen voorgestelde procedure participanten meer 

mogelijkheden om met alternatieven en anderszins met inhoudelijke voorstellen te komen, 

omdat in het stadium van de aanvraag/een voornemen nog niet zozeer sprake is van een 

reactieve toets die vooral gericht is op het uit een ontwerpbesluit filteren van essentiële 

gebreken.16 Gelet op hetgeen ik hierboven heb opgemerkt zal het niet verbazen dat ik dit 

standpunt niet deel. Ook ten tijde van het formuleren van een voornemen respectievelijk het 

indienen van een aanvraag zullen immers in de regel al concrete keuzes zijn gemaakt en 

daarmee verband houdende stappen zijn gezet. Daarbij komt dat mijn beeld is dat participanten 

graag enig zicht hebben op de visie van het bevoegd gezag met betrekking tot de voorgenomen 

activiteit (iets wat een ontwerpbesluit juist biedt), aangezien voor hen dan ook duidelijker is op 

welk vlak sprake is van verschil van inzicht en waar dus in ieder geval op moet worden 

gereageerd. Dat voorkomt ook oeverloze discussies.        

 

Wat mij verder opvalt, is dat de preadviseurs meermaals benadrukken dat volgens de Afdeling 

het doel van de uov zou zijn om essentiële gebreken uit een ontwerpbesluit te filteren.17 Zij 

verwijzen in dit verband naar de uitspraak over het windpark De Drentse Monden en 

Oostermoer. In die uitspraak overweegt de Afdeling: “Naar het oordeel van de Afdeling biedt 

de termijn van zes weken voor het naar voren brengen van zienswijzen de indiener voldoende 

tijd om te wijzen op de voor hem essentiële gebreken in de ontwerpbesluiten”.18 Dat de Afdeling 

overweegt dat de uit art. 3:16 Awb volgende termijn van zes weken voldoende is om te wijzen 

op essentiële gebreken, wil mijns inziens echter niet zeggen dat zij – zoals de preadviseurs 

stellen – van mening is dat het doel van de uov is om dergelijke gebreken uit een ontwerpbesluit 

te filteren. In mijn ogen geven de preadviseurs dan ook een onjuiste uitleg aan voornoemde 

rechtsoverweging. Bovendien sluit het beeld dat door de preadviseurs wordt geschetst niet aan 

bij mijn eigen praktijkervaringen met de uov. Mijn ervaring is juist dat het beschikbaar zijn van 

een ontwerpbesluit niet impliceert dat bestuurlijke keuzes in beton zijn gegoten.19 Anders 

 
14 Pakkert & Ypinga 2022, p. 31. 
15 Pakkert & Ypinga 2022, p. 32. 
16 Pakkert & Ypinga 2022, p. 32. 
17 Zie: Pakkert & Ypinga 2022, p. 14, 18 en 22. 
18 ABRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616, r.o. 29.2.  
19 Zie nader hierover: R.H.W. Frins e.a., ‘Anders omgaan met het ‘Varkens in Nood-arrest’’, MenR 2021/64, p. 

449-450 en de aldaar aangehaalde literatuur. 
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gezegd: een zienswijze kan wel degelijk tot relevante wijzigingen ten opzichte van het 

ontwerpbesluit leiden, waarbij het zeker niet per se om essentiële gebreken hoeft te gaan. Het 

belang van het fijn slijpen van een ontwerpbesluit, bijvoorbeeld door de hieraan verbonden 

voorschriften aan te scherpen of door aanvullende voorschriften op te nemen, moet vanuit het 

oogpunt van milieubescherming niet worden onderschat. Uiteraard zal de ruimte voor 

wijzigingen bij het ene ontwerpbesluit groter zijn dan bij het andere, bijvoorbeeld vanwege de 

hiervoor benoemde omstandigheden, maar ik zie niet in dat enkel om die reden geen sprake zou 

zijn van een deugdelijke vorm van inspraak.20       

 

Gelet op dit alles ben ik niet overtuigd van de toegevoegde waarde van de door de preadviseurs 

voorgestelde alternatieve voorbereidingsprocedure. In dit verband wijs ik er nog op dat de 

strekking van het voorstel is dat het bevoegd gezag na afloop van deze procedure een besluit 

neemt.21 Kortom: de tussenstap van een ontwerpbesluit wordt overgeslagen en 

belanghebbenden (zie ook par. 4) zouden dan dus enkel in het kader van bezwaar en beroep hun 

bedenkingen bij het betreffende besluit kenbaar kunnen maken aan het bevoegde 

bestuursorgaan respectievelijk de bestuursrechter.22 Aannemende dat een bestuursorgaan 

minder snel geneigd zal zijn om terug te komen op een definitief besluit dan op een 

ontwerpbesluit,23 alsmede dat met betrekking tot een voornemen/aanvraag ontvangen 

inspraakreacties minder gewicht in de schaal leggen dan met betrekking tot een ontwerpbesluit 

ontvangen inspraakreacties, vraag ik mij dan ook af of belanghebbenden er in het kader van de 

alternatieve voorbereidingsprocedure juist niet bekaaider van afkomen wat hun inspraakrechten 

betreft.         

 

3. Is de standaard zienswijzentermijn van zes weken voldoende lang om effectieve 

inspraak te bieden? 

 

Een ander punt waarop ons nationale recht volgens de preadviseurs mogelijk in strijd is met het 

Verdrag, is de uit art. 3:16 Awb volgende ‘standaardtermijn’ voor het indienen van een 

zienswijze van zes weken. Hierbij zou het gaan om strijd met art. 6 lid 3 van het Verdrag, 

waaruit volgt dat inspraakprocedures redelijke termijnen moeten omvatten die voldoende tijd 

laten voor het informeren van het publiek, alsmede voor het publiek om zich gedurende de 

milieubesluitvorming doeltreffend voor te bereiden en deel te nemen. Het is in dit verband dat 

Pakkert & Ypinga de in par. 1 aangehaalde opmerkingen plaatsen over de omvang van 

omgevingsrechtelijke dossiers. Gelet hierop pleiten zij voor een flexibele inspraakperiode, 

zodat insprekers een redelijke termijn krijgen om alternatieven en andere inhoudelijke 

voorstellen naar voren te kunnen brengen. Let wel: volgens de preadviseurs kan de 

inspraakperiode als basis zes weken bedragen, maar moet het bevoegd gezag deze termijn in 

een concreet geval 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. Zo kan duurzaam worden voldaan aan art. 6 lid 3 

van het Verdrag, aldus de preadviseurs.24  

 

 
20 Vgl. R.H.W. Frins e.a., ‘Anders omgaan met het ‘Varkens in Nood-arrest’’, MenR 2021/64, p. 450. 
21 Pakkert & Ypinga 2022, p. 33. 
22 Zoals in par. 1 opgemerkt staan de preadviseurs enkel stil bij de procedure tot aan definitieve besluitvorming, 

zodat onduidelijk is wat hun standpunt is ten aanzien van de (on)mogelijkheden van bezwaar en beroep tegen het 

definitieve besluit. Vandaar dat ik op deze plek uitga van het van toepassing zijn van de ‘reguliere procedure’.    
23 Vgl. C.M. Bitter & H.J.M. Besselink, ‘25 jaar Awb-bezwaarschriftprocedure: tijd voor heroverweging’, in: T. 

Barkhuysen e.a. (red.), 25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid, Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 55.  
24 Pakkert & Ypinga 2022, p. 22-24 en 33. 
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Hoewel ik het pleidooi voor een flexibele inspraakperiode begrijp, ben ik van mening dat de 

betreffende bevoegde gezagen meer handvatten moeten worden geboden dan dat de 

preadviseurs doen. Juist omdat – zoals zij ook opmerken – de vraag of een termijn redelijk is, 

een subjectieve is.25 Ik zou zelf dan ook eerder pleiten voor gebruikmaking van de uit art. 3:16 

lid 1 Awb volgende mogelijkheid om bij wettelijk voorschrift – meer concreet: op nationaal 

niveau – voor bepaalde gevallen een langere termijn voor te schrijven. Hierbij denk ik 

bijvoorbeeld aan het generiek voorschrijven van een langere zienswijzentermijn in het geval 

van gecoördineerde besluitvorming of alleen in het geval van gecoördineerde besluitvorming 

met betrekking tot bepaalde combinaties van besluiten. Bij deze laatste variant zou het dan 

kunnen gaan om besluiten waarvoor in de regel uitgebreide milieurapporten moeten worden 

opgesteld, zoals bijvoorbeeld het geval is als voor een bepaalde activiteit zowel een 

omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit is vereist, als een 

omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit. Een dergelijke regeling werkt 

rechtsgelijkheid in de hand, een aspect waar Pakkert & Ypinga in hun preadvies terecht op 

hameren.26  

 

4.  Omvat ‘het betrokken publiek’ dezelfde groep personen als ‘de kring van 

belanghebbenden’? 

 

De laatste door de preadviseurs opgeworpen vraag waar ik op deze plek kort bij stil wil staan, 

is de vraag of ‘het betrokken publiek’ dezelfde groep personen omvat als ‘de kring van 

belanghebbenden’. Pakkert & Ypinga merken op dat in de literatuur wordt betoogd of 

aangenomen dat met het begrip ‘het betrokken publiek’ wordt gedoeld op ‘belanghebbenden’, 

maar volgens hen is het niet noodzakelijkerwijs zo dat ‘het betrokken publiek’ dezelfde groep 

personen omvat als ‘de kring van belanghebbenden’. Zij wijzen in dit verband op art. 2 lid 5 

van het Verdrag, waaruit volgt dat onder ‘het betrokken publiek’ wordt verstaan: “het publiek 

dat gevolgen ondervindt, of waarschijnlijk ondervindt van, of belanghebbende is bij, 

milieubesluitvorming; voor de toepassing van deze omschrijving worden niet-gouvernementele 

organisaties die zich inzetten voor milieubescherming en voldoen aan de eisen van nationaal 

recht geacht belanghebbende te zijn”. Deze definitie is volgens de preadviseurs 

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 besluit als belanghebbende worden aangemerkt.27 Gelet hierop 

stellen de preadviseurs zich op het standpunt dat inspraak in Aarhus-zaken minimaal moet 

openstaan voor iedereen die (waarschijnlijk) gevolgen ondervindt van de betreffende 

besluitvorming.28    

 

Een van de door Pakkert & Ypinga genoemde artikelen waarin – zoals zij het noemen – wordt 

betoogd dat met het begrip ‘het betrokken publiek’ wordt gedoeld op ‘belanghebbenden’ is 

mede van mijn hand. In dat artikel merken wij onder meer op dat het begrip ‘het betrokken 

publiek’ overeenkomt met het begrip ‘belanghebbende’ als bedoeld in art. 1:2 Awb.29 Die 

mening ben ik nog steeds toegedaan. Wat anders is echter dat – zoals de preadviseurs ook 

betogen – aannemelijk is dat het belanghebbendebegrip in de praktijk onvoldoende ruim wordt 

uitgelegd om te verzekeren dat eenieder die tot het betrokken publiek behoort daadwerkelijk 

 
25 Pakkert & Ypinga 2022, p. 33. 
26 Zie: Pakkert & Ypinga 2022, p. 31 en 33. 
27 Zie in dit verband de kritiek die Nijmeijer eerder heeft geuit op de ‘gevolgen van enige betekenis-

jurisprudentie’ in zijn noot bij ABRvS 23 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2271, TBR 2017/160.    
28 Pakkert & Ypinga 2022, p. 27.  
29 Zie: R.H.W. Frins e.a., ‘Anders omgaan met het ‘Varkens in Nood-arrest’’, MenR 2021/64, p. 444. 
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als belanghebbende wordt aangemerkt.30 Vandaar dat ik hun voorstel om in het kader van 

Aarhus-besluiten uit te gaan van een nadere invulling van het belanghebbendebegrip 

verdedigbaar vind.31  

 

5.  Conclusie 

 

In navolging van de preadviseurs heb ik deze recensie een Engelse ondertitel gegeven. ‘A shot 

in the dark’ wordt in de Oxford Dictionary of English omschreven als “an act whose outcome 

cannot be foreseen; a guess”. Zoals in par. 2 uiteengezet ben ik niet overtuigd van de 

toegevoegde waarde van de voorgestelde alternatieve voorbereidingsprocedure en vraag ik mij 

af of belanghebbenden er juist niet bekaaider van afkomen. Ook dat is uiteraard in zekere zin 

‘a guess’. Hoe dit ook zij, ik herhaal dat het een goede zaak is dat Pakkert & Ypinga zich van 

hun taak hebben gekweten en een concreet voorstel hebben uitgewerkt. Hierdoor is in ieder 

geval één concrete oplossingsrichting beschikbaar op het moment dat de Afdeling – al dan niet 

naar aanleiding van een door de preadviseurs gewenst prejudicieel arrest van het Hof van 

Justitie van de Europese Unie – tot inkeer zou komen en zou oordelen dat de uov in strijd is 

met art. 6 lid 4 van het Verdrag, omdat hiermee niet wordt voorzien in vroegtijdige inspraak op 

een moment dat nog alle opties open zijn. Daarmee zou onnodig tijdsverlies, zoals nu vaak het 

geval is als de Afdeling het Rijk ‘terugfluit’ (denk aan de uitspraak over het Programma Aanpak 

Stikstof (PAS) of de tussenuitspraak over de windturbinenormen),32 wellicht kunnen worden 

voorkomen. Over onnodig tijdsverlies gesproken: het Varkens in Nood-arrest is inmiddels 

alweer een kleine twee jaar oud. Op het moment van schrijven van deze recensie is het 

betreffende wetsvoorstel tot wijziging van de Awb echter nog niet bij de Tweede Kamer 

ingediend. Ik hoop in ieder geval dat dat weldra het geval zal zijn en dat Pakkert & Ypinga ook 

dan weer in de pen kruipen en hun waardevolle gedachten met de wereld delen! 

 

 

 

 

 
30 Zie ook: M.E. Adriaanse, ‘Een alternatieve oplossing voor Varkens in Nood’, JBplus 2022/5, p. 73-76. 
31 Pakkert & Ypinga koppelen deze nadere invulling uiteraard aan de door hen voorgestelde alternatieve 

voorbereidingsprocedure. Hun voorstel luidt: “In aanvulling op artikel 1:2 lid 1 Awb wordt ten aanzien van 

besluiten die met deze afdeling (de afdeling waarin de alternatieve voorbereidingsprocedure wordt neergelegd; 

RF) worden voorbereid onder belanghebbende mede verstaan: degene die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk 

ondervindt van een besluit”.    
32 Zie: ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603 en ABRvS 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1395. 


