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Nieuw besluit hangende beroep: beroep niet tevens gericht op het 
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Rolnummer E03.94.0086 

Rechter(s) 
Mr. Polak  
Mr. Boll  
Mr. Beekhuis  

Partijen 

De vereniging Stationsweg en omgeving te Velsen, 
appellante, 
en 
burgemeester en wethouders van Velsen, 
verweerders. 

Noot  MAH  

Trefwoorden 

Nieuw besluit hangende beroep: beroep niet tevens gericht op het nieuwe besluit, 
Deskundigenadvisering, Zorgvuldigheid, Ondertekening ontwerp-besluit, Motivering, 
Onpartijdigheid: wethouder-commissaris, Overlast door verkeersaantrekkende werking, 
Strijd met grondrechtelijke zorgplicht van de overheid voor het milieu. 

Regelgeving 
Awb - 6:18 j° ; 6:19 ; 8:47 ; 8:75  
Wet milieubeheer - 8.1 ; 13.9  
Gw - 21  

» Samenvatting 
Samenvatting  

Beroep tegen een besluit tot oprichting en inwerking nemen van een passagiersterminal. Hangende 
bezwaar heeft verweerder terzake van de inrichting een nieuw besluit genomen. Appellante meent dat 
haar beroep -gelet op art. 6:18 j° 6:19 Awb tevens geacht moet worden te zijn gericht tegen het nieuwe 
besluit. De strekking van deze regeling is om het bestuursorgaan de vrijheid te laten om een bestreden 
besluit wegens daarin gebleken gebreken of wegens gewijzigde omstandigheden te wijzigen of in te 
trekken, maar om daaraan gekoppeld een voorziening te treffen ter voorkoming van verlies van 
rechtsbescherming ten gevolge van de wijziging of intrekking. Het nieuwe besluit heeft naar zijn 
strekking geen betrekking op de aan het oude besluit ten grondslag liggende aanvraag. Wijziging van 
het bestreden besluit in lijn met de inhoud van het nieuwe besluit zou -gelet op de Wm- ook betekenen 
dat de grondslag van de oorspronkelijke aanvraag zou worden verlaten. Geen sprake van een 
onzorgvuldige en onpartijdige totstandkoming van het verslag van de deskundigenadviseur. Het 
ontwerp-besluit is niet door verweerders ondertekend, doch aannemelijk is dat die bevoegdheid door 
verweerders is gemandateerd. Motivering van het ontwerp-besluit is summier maar mede in het licht 
van de daarbij opgenomen aanvraag voldoende. Onpartijdigheid van de wethouder is niet in het geding, 
nu diens commissariaat rechtstreeks is gebonden aan zijn wethouderschap en vergoedingen in de 
gemeentekas vloeien. Geen aanleiding bestaat tot toetsing van het bestreden besluit aan art. 21 GW. 
Ten tijde van het genomen besluit kon de te verwachten hinder door verkeersbewegingen niet worden 
toegerekend aan de terminal.  

beslissing/besluit 
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» Uitspraak 
Uitspraak 

Bij besluit van 21 december 1993 hebben verweerders aan Halvermühlen Onroerend Goed en 
Exploitatiemaatschappij B.V. te IJmuiden een vergunning onder voorschriften ingevolge de Wet 
milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een passagiersterminal annex 
kantoren op het perceel Sluisplein 33 tot en met 64 te IJmuiden, kadastraal bekend gemeente IJmuiden, 
sectie I, nos. 3172 (ged.), 2428, 2858 (ged.),3056, 3055, 3041, 3039, 2962, 2963, 2852, 2923, 2924, 
2337, 2338, 2311, 2312, 2314 (ged.) (niet opgenomen; Red.). 

Appellante heeft beroep ingesteld tegen het besluit (niet opgenomen; Red.). 

Desgevraagd hebben verweerders een verweerschrift ingediend en heeft de Adviseur Beroepen 
Milieubeheer, die op grond van artikel 8:47 van de Algemene wet bestuursrecht als deskundige is 
benoemd, verslag van zijn onderzoek uitgebracht. 

Nader zijn ingekomen brieven van appellante van 29 juli 1994, 16 januari 1995, 27 januari 1995, 13 
februari 1995, 27 februari 1995 en 3 april 1995. 

Het geding is op 20 april 1995 behandeld in een openbare zitting van de Afdeling, waarin verweerders, 
vertegenwoordigd door dr M.W. Vooys, mr D.E. Hunsche en ing. L. Veerman, hun standpunten 
hebben toegelicht. Verder zijn mr E.J. Daalder, R. Hecht en W.G. Groenendal namens 
vergunninghoudster en Scandinavian Seaways (Holland) B.V. verschenen. Appellante is niet 
verschenen. 

In rechte 

Op 1 januari 1994 is in werking getreden de Wet voltooiing eerste fase herziening rechterlijke 
organisatie. Uit de daarbij behorende overgangsbepalingen volgt dat het geschil voor wat betreft de 
totstandkoming en de inhoud van het besluit en de regeling van bezwaar en beroep dient te worden 
behandeld met toepassing van het recht dat gold vóór 1 januari 1994. 

Bij het bestreden besluit hebben verweerders aan Halvermühlen Onroerend Goed en 
Exploitatiemaatschappij B.V. een vergunning onder voorschriften ingevolge de Wet milieubeheer 
verleend voor het oprichten en in werking hebben van een passagiersterminal annex kantoren op het 
perceel Sluisplein 33 tot en met 64 te IJmuiden. 

Vervolgens hebben verweerders bij besluit van 20 december 1994 aan Halvermühlen Onroerend Goed 
en Exploitatiemaatschappij B.V. een vergunning onder voorschriften als bedoeld in artikel 8.1, eerste 
lid, onder b, van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen of de werking te veranderen van de 
passagiersterminal anex kantoren. 

Appellante stelt zich op het standpunt dat op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht 
haar beroep tegen het besluit van 21 december 1993, tevens moet worden geacht te zijn gericht tegen 
het besluit van 20 december 1994. Daaromtrent overweegt de Afdeling het volgende. In artikel 6:18, 
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat het aanhangig zijn van bezwaar of beroep 
geen verandering brengt in een los van het bezwaar of beroep reeds bestaande bevoegdheid tot 
intrekking of wijziging van een besluit. In artikel 6:19, eerste lid, is bepaald dat indien een 
bestuursorgaan een besluit heeft genomen als bedoeld in artikel 6:18, het bezwaar of beroep wordt 
geacht mede te zijn gericht tegen het nieuwe besluit, tenzij dat besluit aan het bezwaar of beroep geheel 
tegemoet komt. 

Blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van de artikelen 6:18 en 6:19, strekt de daarin opgenomen 
regeling er toe om een bestuursorgaan de vrijheid te laten een besluit waartegen bezwaar of beroep 
aanhangig is, te wijzigen of in te trekken, bijvoorbeeld wegens inmiddels ontdekte fraude of wegens 
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gewijzigde omstandigheden, maar om daaraan gekoppeld een -uit de wet voortvloeiende- voorziening 
te treffen ter voorkoming van verlies van rechtsbescherming ten gevolge van die intrekking of 
wijziging. 

Bij het besluit van 21 december 1993 hebben verweerders op basis van een aanvraag een 
oprichtingsvergunning verleend. 

Aan het besluit van 20 december 1994 ligt een aparte vergunningaanvraag ten grondslag, die is 
behandeld met toepassing van de in de paragrafen 3.5.2. tot en met 3.5.5. van de Algemene wet 
bestuursrecht neergelegde procedure en die betrekking heeft op de gedeeltelijke verandering van de bij 
de oprichtingsvergunning vergunde situatie. 

In dit geval hebben verweerders niet wegens gebreken aan het besluit dan wel op grond van veranderde 
omstandigheden of inzichten besloten over te gaan tot wijziging of intrekking van het besluit van 21 
december 1993, maar hebben zij een besluit genomen naar aanleiding van de door vergunninghoudster 
nader gewenste -in een afzonderlijke aanvraag neergelegde- verandering van de inrichting ten opzichte 
van de eerder aangevraagde en vergunde situatie. 

Het besluit van 20 december 1994 heeft derhalve naar zijn strekking geen betrekking op de aan het 
besluit van 21 december 1993 ten grondslag liggende aanvraag. 

Daarbij kan nog worden opgemerkt dat indien verweerders, uitgaande van de aan de 
oprichtingsvergunning ten grondslag liggende vergunningaanvraag, die vergunning zodanig zouden 
wijzigen dat daarin de inmiddels door vergunninghoudster gewenste verandering van de inrichting zou 
worden vastgelegd, de grondslag van de oorspronkelijke vergunningaanvraag om een 
oprichtingsvergunning zou worden verlaten. Een dergelijke handelwijze verdraagt zich niet met het 
systeem van de Wet milieubeheer, op grond waarvan moet worden beschikt op de aanvraag zoals deze 
is ingediend. 

Onder deze omstandigheden kan naar het oordeel van de Afdeling niet staande worden gehouden dat 
het besluit van 20 december 1994 de intrekking of wijziging van het besluit van 21 december 1993 
betreft als bedoeld in de artikel 6:18 van de Algemene wet bestuursrecht. 

De omstandigheid dat bij een besluit tot verlenen van een vergunning voor het veranderen van een 
inrichting of de werking daarvan één of meer aan een oprichtingsvergunning verbonden voorschriften 
worden ingetrokken, kan de Afdeling niet tot een ander oordeel leiden. 

Gelet op het vorenstaande moet het besluit van 20 december 1994 in deze procedure verder buiten 
beschouwing worden gelaten. Overigens kan worden opgemerkt dat appellante tevens beroep bij de 
Afdeling heeft ingesteld tegen dat besluit. In het kader van de behandeling van dat beroep zal daarover 
worden geoordeeld. 

Appellante heeft aangevoerd dat ten onrechte geen milieu-effectenrapport is opgesteld, Dit bezwaar is 
evenwel ingetrokken zodat het geen bespreking meer behoeft. 

Voorts stelt appellante dat het door de Adviseur Beroepen Milieubeheer uitgebrachte 
onderzoeksverslag buiten beschouwing dient te worden gelaten aangezien het niet op zorgvuldige wijze 
tot stand is gekomen. 

De Adviseur Beroepen Milieubeheer is door de Afdeling op grond van artikel 8:47, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht benoemd voor het instellen van een onderzoek. Onbestreden is dat de 
Adviseur Beroepen Milieubeheer geen belang heeft bij de uitkomst van het geding en dat hij deskundig 
is om terzake van de milieuhygiënische aspecten van dit geding te adviseren. 

De Afdeling stelt vast dat in strijd met artikel 8:47, derde lid, het voornemen tot het benoemen van een 
deskundige niet aan appellante is medegedeeld, hetgeen de Afdeling betreurt. Gebleken is voorts dat de 
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Adviseur Beroepen Milieubeheer telefonisch contact heeft gehad met appellante en dat hij haar in 
kennis heeft gesteld van zijn taak. 

Gelet hierop en nu niet aannemelijk is geworden dat appellante door genoemd gebrek in haar belangen 
is geschaad, ziet de Afdeling daarin geen aanleiding het verslag van de Adviseur Beroepen 
Milieubeheer buiten beschouwing te laten. 

Appellante beklaagt zich verder over de omstandigheid dat de Adviseur Beroepen Milieubeheer bij zijn 
bezoek aan de inrichting heeft gesproken met vertegenwoordigers van vergunninghoudster, zonder dat 
zij daarbij aanwezig was. Evenmin is zij in de gelegenheid gesteld om vóór het uitbrengen van het 
verslag te reageren op hetgeen door vergunninghoudster naar voren is gebracht, aldus appellante. 

In het algemeen staan de door appellante genoemde omstandigheden naar het oordeel van de Afdeling 
niet in de weg aan een zorgvuldige en onpartijdige totstandkoming van het verslag van het onderzoek 
door de Adviseur Beroepen Milieubeheer. De Afdeling is niet gebleken van bijzondere 
omstandigheden die aanleiding zouden moeten geven voor een ander oordeel. Daarbij is van belang dat 
de Adviseur Beroepen Milieubeheer contact heeft gezocht met appellante en dat hij haar in de 
gelegenheid heeft gesteld de volgens haar van belang zijnde stukken te overleggen. 

Bovendien is de Afdeling niet gebonden aan de in het verslag neergelegde standpunten en 
verhandelingen. Appellante is na het uitbrengen van het verslag in de gelegenheid gesteld daarop te 
reageren, van welke gelegenheid zij bij geschrift -bij herhaling- gebruik heeft gemaakt.Gelet op het 
vorenstaande ziet de Afdeling ook in deze bezwaren van appellante geen aanleiding om geen acht te 
slaan op het verslag van het onderzoek van de Adviseur Beroepen Milieubeheer. Overigens kan 
worden opgemerkt dat de Afdeling haar oordeel niet heeft gebaseerd op genoemd verslag. 

Verder heeft appellante aangevoerd dat het ontwerp-besluit onbevoegd is genomen, nu het ontwerp-
besluit niet is getekend door verweerders en niet is gebleken dat verweerders de bevoegdheid tot het 
opstellen van het ontwerp-besluit hebben gedelegeerd. Ingevolge artikel 13.9 van de Wet milieubeheer 
stelt het bevoegd gezag het ontwerp van het besluit op de aanvraag op. Uit de aard van de zaak wordt 
het ontwerp van het besluit op aanvraag niet door verweerders ondertekend. Het betreft immers slechts 
een ontwerp voor een te gelegener tijd te nemen definitief besluit. 

Onbestreden is dat de bevoegdheid tot het opstellen van het ontwerp niet is gedelegeerd. Verweerders 
hebben gesteld dat die bevoegdheid is gemandateerd, hetgeen naar het oordeel van de Afdeling 
genoegzaam is gebleken. 

Dit bezwaar treft geen doel. 

Appellante stelt dat het ontwerp-besluit onvoldoende is gemotiveerd. 

In het ontwerp-besluit is aangegeven dat verweerders een akoestisch onderzoek hebben laten verrichten 
en dat door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder voldoende kan worden 
voorkomen door de tot het ontwerp behorende voorschriften. 

Weliswaar is de in de tekst van het ontwerp-besluit gegeven motivering summier, maar -mede gegeven 
de bewoordingen van de vergunningaanvraag die deel uitmaakt van de vergunning en derhalve ook 
moet worden beschouwd als onderdeel van het ontwerp-besluit- zijn de aard van de inrichting en de 
omstandigheden van het geval naar het oordeel van de Afdeling niet zodanig, dat verweerders daarin 
aanleiding hadden moeten zien het ontwerp-besluit nader te motiveren. 

Dit bezwaar is ongegrond. 

Verder acht appellante onjuist dat wethouder Visser bij de besluitvorming betrokken is geweest, nu hij 
destijds lid was van de raad van commissarissen van IJmuiden Zeehaven N.V. en om die reden belang 
zou hebben bij de verlening van de vergunning, aangezien vergunninghoudster havengelden aan de 
IJmuiden Zeehaven N.V. betaalt. 
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Onbestreden is dat de wethouder ten tijde van het nemen van het bestreden besluit bedoeld 
commissariaat bekleedde. In de statuten van IJmuiden Zeehaven N.V. is vastgelegd dat de 
portefeuillehouder economische zaken in het college van burgemeester en wethouders één van de vijf 
commissariaten van de vennootschap bekleedt. De desbetreffende bepaling vindt zijn oorsprong in de 
onderhandelingen die zijn gevoerd naar aanleiding van de privatisering van de zeehaven van IJmuiden. 

Het commissariaat vloeit dan ook rechtstreeks voort uit het wethouderschap en eindigt bij het eindigen 
van het wethouderschap. Ook de voorgangers van de wethouder waren uit hoofde van hun functie 
commissaris van de onderneming. 

De inkomsten uit het commissariaat vloeien in de gemeentekas. 

Gesteld noch gebleken is dat de wethouder anders dan in zijn hoedanigheid van commissaris van 
IJmuiden Zeehaven N.V. betrokken is geweest bij het vergunde bedrijf. 

Onder genoemde omstandigheden kan naar het oordeel van de Afdeling niet staande worden gehouden 
dat de desbetreffende wethouder persoonlijk belang had bij vergunningverlening. Derhalve faalt dit 
bezwaar. 

Appellante heeft tevens aangevoerd dat de bewoners van de Stationsweg grote overlast ondervinden 
van het verkeer over die weg en dat het in werking zijn van de inrichting zal leiden tot een toename van 
het verkeer en derhalve tot een toename van de verkeershinder en geluidsoverlast ter plaatse van de 
woningen aan die weg. 

Allereerst stellen zij dat het besluit zich in verband daarmee niet verdraagt met artikel 21 van de 
Grondwet. In dat artikel is bepaald dat de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van 
het land en de bescherming en de verbetering van het leefmilieu. 

Blijkens de wetsgeschiedenis wordt met deze bepaling beoogd tot uitdrukking te brengen dat de 
overheid de aldaar genoemde onderwerpen tot haar takenpakket moet rekenen. 

In de Memorie van Toelichting bij de grondwetsherziening van 1983 is in dit verband het volgende 
gesteld: 'In de redacties waarbij opdrachten worden gegeven aan de wetgever of de overheid is een 
ruime marge vervat voor de tot regeling of zorg geroepen organen. De ruime beleidsmarge die deze 
bepalingen inhouden voor de wetgevende en besturende organen maakt dat zij zich niet of nauwelijks 
tot toetsingscriterium lenen. Het moet wel een zeer uitzonderlijk geval zijn, wil de rechter tot de 
slotsom kunnen komen dat het hem voorgelegde besluit van een lager lichaam onverbindend is wegens 
strijd met één der bepalingen inzake sociale grondrechten.' 

Gelet op het vorenstaande bestaat er naar het oordeel van de Afdeling voor een rechtstreekse toetsing 
van het bestreden besluit aan artikel 21 van de Grondwet geen enkele aanleiding, zodat dit bezwaar van 
appellante geen doel treft. 

De Afdeling constateert dat de afstand tussen de Stationsweg en de inrichting ongeveer 2,5 kilometer 
bedraagt. 

De Stationsweg is een deel van de hoofdontsluitingsroute naar onder meer het centrum van Velsen en 
het havengebied van IJmuiden. Het is dan ook een druk bereden weg is. Onbestreden is dat slechts een 
klein deel van het verkeer op de Stationsweg bestemd is voor de inrichting dan wel daarvan afkomstig 
is. 

Ter zitting is door verweerders gesteld dat blijkens tellingen circa 30.000 verkeersbewegingen per dag 
plaatsvinden op de Stationsweg. Daarvan houden volgens hen maximaal 350 verkeersbewegingen per 
dag verband met het in werking zijn van de inrichting. Vergunninghoudster heeft ter zitting te kennen 
gegeven één en ander als feitelijk juist te beschouwen. 



	   6	  

De Afdeling is niet gebleken van feiten of omstandigheden op grond waarvan die aantallen niet 
representatief voor de situatie na vergunningverlening zouden zijn. 

Het bezwaar van appellante heeft naar het oordeel van de Afdeling naar zijn strekking in feite niet 
zozeer betrekking op het verkeer van en naar de inrichting, als wel op de gehele verkeersstroom op de 
Stationsweg en op de ontoereikende infrastructurele voorzieningen. 

Gelet op de afstand van de inrichting tot de Stationsweg en het relatief geringe aantal 
verkeersbewegingen daarop veroorzaakt door de inrichting, oordeelt de Afdeling dat ten tijde van het 
nemen van het bestreden besluit de te verwachten hinder veroorzaakt door het verkeer over de 
Stationsweg niet kon worden toegerekend aan het in werking zijn van de inrichting, zodat het daarop 
betrekking hebbende bezwaar niet kan leiden tot vernietiging van het bestreden besluit. 

Gelet op het vorenstaande moet het beroep ongegrond worden verklaard. 

De Afdeling acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Algemene wet 
bestuursrecht. 

Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Recht doende in naam der Koningin: 

verklaart het beroep ongegrond. 

» Noot 
Een uitspraak met een aantal interessante kwesties waarvan ik er drie met name wil signaleren. 

1. Onpartijdigheid 

Wat de kwestie van de beweerde onpartijdigheid van de wethouder betreft stelt de uitspraak van de 
Afdeling mij enigszins teleur. In mijn noot onder de uitspraak in deze zaak van de VzABR van 17 
maart 1994, JB 1994/155 heb ik mij kritisch uitgelaten over de naar mijn smaak stiefmoederlijke wijze 
waarop met dit punt werd omgegaan. Met name vond ik daar weinig tot niets terug van de wens de 
'schijn van partijdigheid' te voorkomen en evenmin van de stelling in de MvT bij art. 2:4 Awb, dat 
'ieder belang dat niet behoort tot de belangen die het bestuursorgaan uit hoofde van de hem opgedragen 
taak behoort te behartigen moet worden aangemerkt als persoonlijk belang.' Helaas echter werpt de 
uitspraak, hoewel iets nadrukkelijker gemotiveerd, geen nieuw licht op deze aspecten. Ook de afdeling 
beschouwt het commissariaat als een puur 'functionele' aangelegenheid -het commissariaat is gebonden 
aan het wethouderschap, de vergoeding vloeit in de gemeentekas, terwijl ook overigens is gesteld noch 
gebleken dat de wethouder andere betrekkingen met de vennootschap onderhoudt- zodat niet kan 
worden gesproken van een persoonlijk belang. Ik blijf van mening dat die uitkomst onbevredigend is. 
Enerzijds omdat het toch een kwestie is van de schijn van partijdigheid die het vertrouwen in de 
overheidsbesluiten niet ten goede komt. Anderzijds omdat toch de vraag rijst hoe een wethouder die 
tevens commissaris is zich nu opstelt: als commissaris dient hij de belangen van de vennootschap te 
behartigen als wethouder het algemeen belang van zijn gemeente. Kan hij wel voorkomen dat hij soms 
beide petten tegelijk op heeft? 

Dat gezegd zijnde moet ik toegeven dat natuurlijk de vraag rijst of er eigenlijk wel een serieuze 
oplossing bestaat voor het probleem. Als we zouden zeggen dat de wethouder niet mag meebeslissen 
over kwesties aangaande de vennootschap waarvan hij commissaris is, kunnen we dat dan ook 
controleren? Is de opmerking in het verslag van een college-vergadering dat de wethouder zich op het 
desbetreffende agenda-punt -in stemming of beraadslaging- afzijdig heeft gehouden daarvoor 
voldoende waarborg? Hoewel ik een dergelijke constructie in casu zou toejuichen, ligt de echte 
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oplossing waarschijnlijk toch in de meer principiële vraag naar de verenigbaarheid van functies. Ik 
verwijs hiervoor naar de recente publicatie van H. Hindriks, De onbezoldigde commissaris, 
Bestuurlijke nevenfuncties en integriteit, Gst 1995/7015, p. 429-443. 

2. Nieuw besluit hangende bezwaar of beroep 

In de onderhavige uitspraak stelt appellante dat haar beroep zich, ingevolge art. 6:19 Awb tevens 
uitstrekt tot het nieuwe bestuursbesluit dat hangende de procedure tegen het bestreden besluit is 
genomen. Vanuit de zienswijze van appellante is dit een begrijpelijke visie: het nieuwe besluit betreft 
dezelfde inrichting en behelst ondermeer intrekking van voorschriften zoals vervat in het bestreden 
besluit. Met name dat laatste sluit toch goed aan bij het soort besluiten waar art. 6:19 Awb op ziet: 
besluiten als bedoeld in art. 6:18 Awb, te weten besluiten inhoudende intrekking of wijziging van het 
bestreden besluit? Toch spreekt de redenering van de Afdeling mij meer aan. Om te beginnen wordt 
vooropgesteld dat art. 6:18 en 6:19 in samenhang beschouwd bewerkstelligen dat het bestuur de 
vrijheid heeft om een besluit te herzien of in te trekken, zonder dat dit verlies van rechtsbescherming 
tot gevolg heeft. Indien het bestuur hangende bezwaar of beroep vaststelt dat het bestreden besluit 
gebrekkig was of in het licht van gewijzigde omstandigheden onhoudbaar is geworden, is het goed dat 
-uitgaande van het bestaan van een daartoe strekkende bevoegdheid- het bestuur zonder eerst op de 
afloop van het geschil te hoeven wachten tot herziening of intrekking kan overgaan. Aan de andere 
kant mag dit echter niet tot gevolg hebben dat aan de justitiabele rechtsbescherming tegen het 
bestreden besluit worden ontnomen. Zo zal intrekking of wijziging van het bestreden besluit er niet toe 
mogen leiden dat de administratieve rechter zich niet meer over de onrechtmatigheid van dat ('eerste') 
besluit kan uitspreken, waarmee tevens de basis onder eventuele schadevergoedingsclaims zou komen 
te ontvallen. In dat licht is ook de uitzondering van het eerste lid van art. 6:19 in fine en het derde lid 
van dit artikel goed te begrijpen. 

De redactie van art. 6:18 lid 1 sluit, door te refereren aan intrekking of wijziging van het bestreden 
besluit, uit dat een appellant langs de band van art. 6:19 alle in de loop van de procedure door het 
verwerend bestuursorgaan genomen 'annexe' besluiten (d.w.z. besluiten op grond van dezelfde of 
aanverwante bevoegdheid met het zelfde of nagenoeg het zelfde object) in beroep of bezwaar kan 
meenemen. Daarvoor is de regeling niet bedoeld. In een dergelijk geval moet appellant -desgewenst- 
een nieuwe procedure entameren. Het onderhavige geval is interessant omdat het aan de ene kant gaat 
om wijziging van het bestreden besluit maar aan de andere kant om een van het bestreden besluit 
losstaande, zelfstandige grondslag (te weten een apart aanvraag). Ik ben -voorshands- van mening dat 
de Afdeling terecht overweegt dat het hier geen besluit in de zin van art. 6:18 lid 1 betreft. De 
omstandigheid dat het besluit is gebaseerd op een nieuwe aanvraag en de intrekking van bepaalde 
voorschriften uit de bestreden beslissing niet voortvloeit uit gebleken gebreken of nieuwe 
omstandigheden die rechtens in de weg staan aan een onverkorte handhaving van het bestreden besluit, 
lijkt mij daarvoor reeds doorslaggevend. Dat het nieuwe besluit evenmin op grondslag van de 
oorspronkelijke aanvraag genomen zou kunnen worden, is een aanwijzing ten overvloede dat we hier te 
ver van het oorspronkelijke object van geschil verwijderd raken om het beroep ook op het nieuwe 
besluit van toepassing te laten zijn. 

3. Deskundigenadvies 

Ik heb mij in het verleden al eens kritisch uitgelaten over de plaats van het deskundigenbericht 
(voorheen ambtsbericht) van de adviseur Beroepen milieuhygiëne (vlg. mijn dissertatie, Normstelling 
en expertise, Den Haag 1993, alsmede, Deskundigenadvisering in het milieurecht, M&R 1995/1, p. 9-
14). Niet omdat ik geen vertrouwen zou hebben in het werk dat door de adviseur en de zijnen verricht 
zou worden maar vanwege de procedurele inkadering van zijn advies in het bijzonder met het oog op 
de positie van de rechter als dominus litis en het respect voor het verdedigingsbeginsel (hoor en 
wederhoor). Juist op die punten loopt het in de onderhavige zaak niet lekker. Allereerst wreekt zich het 
automatisme waarmee de zaak naar de adviseur wordt doorgestuurd. De oorspronkelijke redactie van 
art 8:47 Awb behelsde dat partijen zich over de formulering van de adviesvraag zouden kunnen 
uitlaten. Bij nota van wijziging is deze tekst helaas -juist met het oog op de praktijk in milieuzaken 
waarbij standaard advies bij de adviseur wordt ingewonnen- veranderd in een 'kan-bepaling': de rechter 
kan volstaan met een kennisgeving van de benoeming, zodat partijen eerst nadat het advies is 
uitgebracht daarover hun oordeel kunnen geven. Nu is ook die kennisgeving achterwege gebleven, 
terwijl vervolgens geen ontmoeting tussen appellante en adviseur heeft plaatsgevonden, maar wel 
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tussen vergunninghoudster en adviseur. Natuurlijk heeft de Afdeling gelijk door te zeggen dat zij niet is 
gebonden aan het verslag van de adviseur, maar in een zaak waar reeds bij aanvang discussie bestond 
over (reken- en meetmethoden inzake) geluidseffecten (vlg. JB 1995/155), is deze gang van zaken toch 
wel uiterst ongelukkig. Wat mij betreft is het overigens niet per se nodig dat de regel van hoor en 
wederhoor ook in het onderzoek van de adviseur wordt toegepast. Voor de inrichting en uitvoering van 
het onderzoek is de onderzoeksvraag bepalend en ik meen dat juist moet worden voorkomen dat het 
onderzoek door de adviseur als het ware het onderzoek door de rechter overvleugelt. Aan de andere 
kant is het dan wel zaak dat beide partijen zich vooraf en achteraf over het verslag van de adviseur 
kunnen uitlaten en de adviseur daarop ook kunnen aanspreken. Afgezien van (herhaalde) schriftelijke 
reactie van appellante is niet te traceren of dit ook is gebeurd. De opmerking van de Afdeling dat haar 
oordeel niet is gebaseerd op het verslag van de adviseur lijkt -ten slotte- welhaast een doekje voor het 
bloeden. Helaas blijft onduidelijk waarom de Afdeling meende aan het verslag voorbij te kunnen gaan 
en waarop de feitenvaststelling dan wel is gebaseerd. 
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