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en 
gedeputeerde staten van Limburg. 

Noot  MAH  
Trefwoorden Weigering verklaring van geen bezwaar 

Regelgeving Awb - 7:4  
WRO - 19  

» Samenvatting 
Handhaving weigering om voor de bouw van een woning een verklaring van geen bezwaar, als bedoeld 
in art. 19 WRO, af te geven. Gedeputeerde staten hebben, nu zij met de op de zaak betrekking 
hebbende stukken niet ook het Streekplan c.a. ter inzage hebben gelegd, niet in strijd gehandeld met 
art. 7:4 lid 2 Awb. Het betreft openbare stukken van algemene aard die op ieder moment – zij het op 
een andere locatie – kunnen worden ingezien. 

beslissing/besluit 

» Uitspraak 
1. Procesverloop 

Bij besluit van 21 mei 1996 hebben gedeputeerde staten van Limburg (hierna: gedeputeerde staten) 
geweigerd een verklaring van geen bezwaar af te geven als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van de bouw van een woning aan de Bouwbergstraat 30 te 
Brunssum. 

Tegen dit besluit heeft appellant bezwaar gemaakt. 

Tegen het uitblijven van een beslissing op het bezwaarschrift heeft appellante beroep ingesteld bij de 
arrondissementsrechtbank te Maastricht (hierna: de rechtbank). 

Bij besluit van 2 oktober 1995 hebben gedeputeerde staten het bezwaar ongegrond verklaard. 

Bij uitspraak van 9 juli 1998, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank het tegen niet tijdig nemen 
van een beslissing op bezwaar ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard en het tegen het besluit 
van 2 oktober 1996 ingestelde beroep ongegrond. Deze uitspraak is aangehecht (niet opgenomen; red.). 
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Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief van 10 augustus 1998, bij de Raad van State ingekomen 
op 11 augustus 1998, hoger beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 5 september 
1998. Deze brieven zijn aangehecht (niet opgenomen; red.). 

Bij brief van 19 januari 1999 hebben gedeputeerde staten een memorie van antwoord ingediend. 

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 1 april 1999, waar appellant, vertegenwoordigd 
door J. de Jonge-Hellenbrand en J.H. Hellenbrand, en gedeputeerde staten, vertegenwoordigd door mr 
H.J.M. Achten, ambtenaar der provincie, zijn verschenen. 

2. Overwegingen 

2.1 Het hoger beroep is uitsluitend gericht tegen het ongegrond verklaren van het beroep tegen 
voormeld besluit van 2 oktober 1996. Bij dit besluit hebben gedeputeerde staten gehandhaafd de 
weigering om voor de bouw van een woning aan de Bouwbergstraat 30 te Brunssum een verklaring van 
geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening af te geven. Daartoe 
hebben zij zich op het standpunt gesteld dat ter plaatse geen woningbouw kan worden toegelaten, nu de 
locatie – gelegen in het beekdal van de Rode Beek – ingevolge de Streekplanuitwerking Oostelijk 
Zuid-Limburg deel uitmaakt van het hoofdsysteem van de ecologische infrastructuur, waarover in het 
Streekplan Zuid-Limburg op blz. 143, vierde gedachtestreepje, is bepaald dat het tot stand brengen 
daarvan een van wezenlijk belang zijnde beslissing betreft waarvan, gelet op artikel 4a, achtste lid, van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening, niet mag worden afgeweken. 

2.1.1 De rechtbank heeft dit standpunt van gedeputeerde staten terecht als juist aanvaard. Gedeputeerde 
staten konden, nu zij aan de van wezenlijk belang zijnde beslissingen in het streekplan zijn gebonden, 
reeds om die reden de gevraagde verklaring van geen bezwaar niet verlenen. Hetgeen in hoger beroep 
ter zake is aangevoerd kan dan ook niet tot een ander oordeel dan dat van de rechtbank leiden. 

2.2 Het beroep van appellant op schending van het gelijkheidsbeginsel heeft de rechtbank terecht en op 
goede gronden verworpen. Ter zitting is overigens aan de hand van de streekplankaart gebleken dat de 
woningen van de familie Erkelens, waarop appellant heeft gewezen, anders dan de beoogde 
bouwlocatie, niet zijn gelegen binnen de vrij te houden zone langs de Rode Beek. 

2.3 De rechtbank heeft ten slotte evenzeer met juistheid overwogen dat gedeputeerde staten, nu zij met 
de op de zaak betrekking hebbende stukken niet ook het Streekplan c.a. ter inzage hebben gelegd, niet 
hebben gehandeld in strijd met artikel 1:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Het betreft 
openbare stukken van algemene aard die op ieder moment – zij het op een andere locatie – kunnen 
worden ingezien. 

2.4 Het hoger beroep is ongegrond en de aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd. 

2.5 Voor een proceskostenveroordeling in hoger beroep zijn geen termen. 

3. Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Recht doende in naam der Koningin: 

bevestigt de aangevallen uitspraak. 

» Noot 
Onevenredige moeite? 
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1. Art. 7:4 lid 2 Awb betreft het recht op inzage in op de zaak betrekking hebbende stukken 
(voorafgaand aan het horen in een bezwaarschriftenprocedure) en maakt deel uit van het fundamentele 
recht van hoor en wederhoor. De regering spreekt in de MvT over ‘... een van de fundamentele 
waarborgen voor een goed verlopende bezwaarschriftenprocedure ...’ (PG Awb I, p. 338) en dat lijkt in 
het licht van het gewicht dat aan dit beginsel in de context van art. 6 EVRM wordt toegekend een 
terechte kwalificatie. Dat bij de waarborgen van art. 6 EVRM geldt dat deze ‘in the procedure as a 
whole’ tot hun recht moeten komen (vgl. o.a. de annotatie van Heringa bij JB 1998/112 en van Simon 
bij JB 1998/288), heeft er gelukkig niet toe geleid dat het onderhavige beginsel in de 
bezwaarschriftenprocedure niet serieus is betrokken! In de MvT (a.w., p. 339) stelt de regering: ‘In 
beginsel dient het bestuursorgaan daarom rapporten, adviezen en beleidsnota’s die aan de 
beroepsinstantie plegen te worden toegezonden, ook reeds in de bezwaarschriftenprocedure voor 
belanghebbende ter inzage te leggen.’ De ratio daarvoor is blijkens diezelfde toelichting (met name?) 
ook dat anders de zeeffunctie van de bezwaarschriftenprocedure minder tot z’n recht zou komen! Gelet 
op de concrete verwijzingen van de Afdeling in de onderhavige zaak naar het relevante Streekplan kan 
men zich overigens afvragen of het provinciebestuur in casu in beroep toch wat toeschietelijker was 
dan in bezwaar. Mijns inziens kan de verplichting van art. 7:4 lid 2 Awb ook nog in verband worden 
gebracht met de adstructieplicht van het bestuur, die ook doorklinkt in het motiveringsbeginsel: het is 
de overheid die een inbreuk pleegt op de principiële vrijheid van een burger (vgl. EVRM 25 oktober 
1989, AB 1990, 334, m.nt. Van Male; Jacobsson) en dat verplicht! Bij de subjectivering van de 
administratieve rechtsbescherming wordt die zienswijze echter op z’n zachtst gezegd overvleugeld 
door het beginsel van hoor en wederhoor. 2. Art. 7:4 lid 2 Awb spreekt van het voor belanghebbenden 
ter inzage leggen van alle op de zaak betrekking hebbende stukken (uiteraard mijn curs., MAH). Om 
met het laatste te beginnen, het gaat in beginsel om alle stukken. Een uitzondering geldt voor die 
gevallen waar belanghebbenden instemmen met het achterwege laten van inzage (zie lid 5) en bij 
geheimhouding (lid 6 en 7). Een probleem kan zijn of ook intern-ambtelijke en soortgelijke stukken 
(deskundigenadviezen) ter inzage moeten worden gelegd. Doorslaggevend zal zijn of het recht op hoor 
en wederhoor bij niet ter inzage leggen nog wel effectief kan worden gemaakt (vgl. het ‘effet utile’ in 
het EVRM; vgl. voorts Commentaar Awb, deel art. 7:4, J.M.H.F. Teunissen, onder nr. 4). Het eerste 
punt, ‘voor belanghebbenden ter inzage leggen’ werpt de vraag op of we nu moeten denken aan een 
apart setje met alle stukken per zaak, of dat bepaalde stukken, mits zij anderszins in de openbaarheid 
zijn gebracht, althans in elk geval door belanghebbenden kunnen worden ingezien, buiten dat aparte 
setje mogen blijven. Rechtbank en Afdeling kiezen voor die laatste visie. Ter inzage leggen krijgt 
daarbij meer de inkleuring van openbaarmaking en minder die van inzage voor belanghebbenden in 
termen van het mogelijk maken van een goed verlopende bezwaarschriftenprocedure (dat wil zeggen 
zonder dat achteraf blijkt dat bepaalde cruciale gegevens aan de aandacht zijn ontsnapt èn met een 
gevoel aan burgerszijde van een behoorlijke bejegening). Zo zou men zich kunnen voorstellen dat 
althans de relevante passages uit het Streekplan (in de uitspraak worden tamelijk concrete vindplaatsen 
genoemd) in het setje ter inzage worden gevoegd - maar toegegeven zij dat dit bij zogenoemde 
‘beschikkingenfabrieken’ misschien toch wat zwaar gaat wegen. Indachtig het beginsel van hoor en 
wederhoor kan men - denk ik - goed uit de voeten met het criterium dat het voor belanghebbenden geen 
onevenredige moeite zou moeten kosten om buiten het setje gebleven ‘openbare stukken van algemene 
aard’ te kunnen inzien (hetgeen zeker het geval zal zijn als een en ander binnen hetzelfde gebouw, in 
casu hetzelfde provinciehuis, kan worden ingezien). Er komt naar mijn stellige overtuiging een 
moment waarop van de over heid verwacht wordt dat voornoemde ‘openbare stukken van algemene 
aard’ in elk geval via een ‘Internet-site’ kunnen worden geraadpleegd. Nu is dat nog een kwestie van 
‘klantgerichtheid’, op termijn - ik denk aan tussen de 5 en 10 jaar - zal het een eis van behoorlijk 
bestuur(sproces) zijn dat deze stukken aldus raadpleegbaar zijn; alsmede de specifieke stukken, met 
een apart toegangsnummer. De mogelijkheden van Ict (voor de ‘digibeten’: Informatie- en 
communicatietechnologie) leiden dan tot een andere beoordeling van de moeite die bestuursorganen 
zich redelijkerwijs dienen te getroosten. 

MAH 

	  


