
Samenvatting 
 
De discussie over versnelling van de bestuurlijke besluitvorming en rechtsbescherming vindt niet 
alleen plaats in Nederland, maar ook in de ons omringende landen. Voordat Nederland ingrijpende 
wijzigingen doorvoert in het bestuurs(proces)recht, is nagegaan of lering kan worden getrokken uit 
de ideeën die in enkele andere EU-lidstaten hieromtrent zijn ontwikkeld en vooral ook uit de 
ervaringen die daarmee zijn opgedaan. In dit onderzoek is een verkenning gedaan naar de 
manier(en) waarop in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk wordt omgegaan met de 
problematiek van complexe besluitvormingsprocedures op bestuursrechtelijk terrein en naar de 
ervaring met de versnellingsmaatregelen die in deze landen getroffen zijn. 
 
In Duitsland speelt al twee decennia een discussie over versnelling van de besluitvorming voor met 
name infrastructuurprojecten als gevolg van de hereniging en de daardoor noodzakelijke 
omvangrijke investeringen. Naar aanleiding hiervan is een hele reeks van wettelijke maatregelen 
genomen. Er is veel ervaring opgedaan waaruit inspiratie kan worden gewonnen, zowel wat het 
bestuurlijke besluitvormingstraject als wat de rechtsbescherming betreft. Door bijna alle Duitse 
gesprekspartners werd erop gewezen dat de politieke discussie zich ten onrechte concentreert op 
mogelijke vereenvoudiging van wettelijke procedures, terwijl er veel niet-juridische factoren zijn 
die een minstens even belangrijke rol spelen bij de duur van besluitvormingsprocedures. 
 
De discussie in het Verenigd Koningrijk is vooral gericht op de bestuurlijke procedures, met name 
op de bij complexe projecten uitgebreide en wettelijk uitgewerkte vroege voorbereidingsprocedure 
met een “public inquiry”. In Frankrijk wordt er op zich weinig gediscussieerd over noodzakelijke 
versnelling en zijn in tegendeel in de afgelopen jaren elementen aan de besluitvormingsprocedure 
toegevoegd die gericht zijn op meer democratische participatie en een verlengend effect tot gevolg 
hebben. Ook hier speelt de “enquête public”, een wettelijk uitgewerkte en uitgebreide vroege 
voorbereidingsprocedure, een belangrijke rol. Ook in het Duitse recht en vooral in de Duitse 
praktijk zijn maatregelen te vinden die een effectief, zorgvuldig en efficiënt verloop van de 
bestuurlijke besluitvormingsprocedure juist in complexe dossiers bevorderen (Verfahrensberater, 
Antragskonferenz, Sternverfahren etc.). In verband met de belangrijke functie die de Commissie 
Elverding ziet in een grondige voorbereidingsprocedure met vroege, brede participatie zou een 
nader onderzoek naar de ervaring met de Engelse, Franse en Duitse regelingen overwogen kunnen 
worden. 
 
Het onderzoek bespreekt enkele kenmerken van het bestuurs(proces)recht van één of meer 
betrokken landen die, zouden ze in Nederland worden ingevoerd, mogelijk een versnellend effect 
zouden kunnen hebben, waarvan introductie echter om verschillende redenen niet voor de hand ligt. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor een aanzienlijke verhoging van de griffierechten of het financiële 
procedurele risico (versnellingseffect ongewis en discussie over grenzen door het Verdrag van 
Aarhus) of een beperking van het beroepsrecht van milieuorganisaties tot normen die beogen 
particuliere belangen te beschermen (strijd met Verdrag van Aarhus?). Enkele andere kenmerken 
van het onderzochte recht van één of meer landen zijn als versnellingsmaatregel in het wetsvoorstel 
Crisis- en herstelwet (wetsvoorstel Chw) en in de plannen voor een wetsvoorstel wijziging 
bestuursprocesrecht al opgepakt, zoals bijvoorbeeld het beperken van het beroepsrecht van andere 
overheidsorganen en -lichamen en een verruiming van de mogelijkheden tot herstel van fouten van 
besluiten door de rechter. Een nader onderzoek naar de praktijk van de rechterlijke toepassing van 
dergelijke helingsregels in het buitenland zou interessant kunnen zijn. In Duitsland is de praktische 
toepassing van het eveneens in het wetsvoorstel Chw voorgestelde relativiteitsbeginsel 
(Schutznormlehre), met name uit EG-rechtelijk oogpunt, niet onproblematisch. De voorgestelde 
Nederlandse regeling lijkt, wat de relatie met het EG-recht betreft, een opener karakter te hebben. 
Het blijft echter belangrijk de verdragsrechtelijke (eigendomsrecht uit het eerste protocol bij het 



EVRM) en Europeesrechtelijke grenzen bij de toepassing in de praktijk goed in de gaten te houden. 
De voorgestelde Nederlandse regeling gaat in een ander opzicht overigens verder dan het Duitse 
recht. Anders dan in Duitsland geldt geen uitzondering voor zover iemand in zijn eigendom wordt 
geraakt.  
 
Een zeer belangrijk kenmerk van het Duitse recht is het integrale karakter van het 
Planfeststellungsverfahren en het besluit waarmee deze procedure wordt beëindigd. In het 
Planfeststellungsverfahren blijven de wettelijke toestemmingsvereisten in de van toepassing zijnde 
sectorale wetten bestaan. De bevoegdheid te besluiten wordt echter overgedragen aan één 
overheidsorgaan, de “Planfeststellungsbehörde”. Deze Planfeststellungsbehörde raadpleegt alle 
belanghebbenden, waaronder ook alle publiekrechtelijke instanties die op grond van de sectorale 
wetgeving oorspronkelijk bevoegd waren over een bepaald toestemmingsvereiste te beslissen. Dat 
gebeurt meestal in een “Sternverfahren” binnen drie maanden. Met de gemaakte opmerkingen moet 
rekening worden gehouden. Soms moet met een ander overheidsorgaan ook overeenstemming 
worden bereikt. De Planfeststellungsbehörde neemt vervolgens één besluit, waartegen één 
rechtsbeschermingsprocedure mogelijk is. Daarmee is aan alle publiekrechtelijke vereisten voor de 
uitvoering van het project voldaan. De  regeling voor middelgrote woningbouwprojecten uit het 
wetsvoorstel Chw is een beperkte stap in deze richting, maar gaat minder ver. Een ruimere 
toepassing op complexe projecten wordt door Europeesrechtelijke beperkingen verhinderd. Voor de 
Duitse regelingen geldt dat niet omdat alle wettelijke toestemmingsvereisten gewoon in stand 
blijven. Één belangrijke aanbeveling van het onderzoek is dan ook om nadrukkelijk te overwegen 
een dergelijke, van bijzondere procedurele waarborgen voorziene, regeling in de Awb te 
introduceren.  
 
Zowel in Frankrijk als in Duitsland wordt de rechtsbescherming voor belangrijke complexe 
(infrastructuur)projecten beperkt tot één instantie. In Duitsland werd dat als één van de belangrijkste 
versnellingsmaatregelen gezien. In Nederland gaat de ontwikkeling in tegengestelde richting. 
Aanbevolen wordt dan ook om te overwegen voor bepaalde projecten rechtsbescherming voor alle 
daarvoor nodige toestemmingen in eerste en enige instantie bij de Raad van State open te stellen. 
Als een integraal projectbesluit (zie hiervoor) zou worden geïntroduceerd, zou daar ook 
rechtsbescherming direct bij de Raad van State tegen open moeten staan. Voorts zou kunnen 
worden overwogen de mogelijkheden van hoger beroep in het algemeen in te perken, bijvoorbeeld 
door een verlofstelsel. Dat vereist hernieuwde bezinning op de functies van het hoger beroep.  
 
De Duitse bestuursrechter beschikt over meer mogelijkheden om geschillen definitief te beslechten. 
Belangrijk daarvoor is onder andere dat appellanten ook nog tijdens de zitting de rechter kunnen 
vragen om, naast of in plaats van vernietiging, het bestuur op te dragen het besluit op een bepaalde 
manier te wijzigen. Als het bestuur hiermee instemt, kan het beroep in hoofdzaak ongegrond 
worden verklaard en kan door toewijzing van de subsidiaire eis tot aanvulling van het besluit aan 
het belang van appellanten tegemoet worden gekomen. Dan kan vaak de rechter, zelf in de zaak 
voorziend, het besluit aanpassen of de overheid verplichten het besluit aan te passen danwel een 
aanvullend besluit te nemen. Dergelijke oplossingen komen alle procespartijen ten goede. In het 
onderzoek worden ideeën ontwikkeld hoe dergelijk maatwerk tot definitieve geschiloplossing ook 
in Nederland mogelijk zou zijn, al dan niet verbonden met voorstellen tot een aanpassing van art. 
8:72 lid 1 en lid 4 Awb. 
 




