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Rechter(s) 
Mr. Lennaerts  
Mr. De Kwaasteniet  
Mr. Venema  

Partijen 

Nederlandse Aardoliemaatschappij NV, te Assen en NV Nederlandse Gasunie, te 
Groningen, 
tegen 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
verweerder. 

Noot  MAH  
Trefwoorden Ontvankelijkheid, Weigering herziening streekplan; voorbereidend besluit. 

Regelgeving 
Awb - 1:3 ; 6:3 ; 8:52 ; 8:75  
WRO - 4a ; 28  
Provinciewet - 159  

» Samenvatting 
Samenvatting  

Beroep tegen niet-ontvankelijkverklaring door verweerders van de bezwaarschriften ingebracht tegen 
verweerders beslissing inhoudende weigering om de streekplanprocedure te starten. Op voorhand staat 
volgens Gedeputeerde Staten vast dat Provinciale Staten niet zullen meewerken aan herziening van het 
streekplan. Doordat Provinciale Staten (aldus) niet tot enig besluit inzake herziening van het streekplan 
komen wordt daardoor de in art. 4a WRO voorziene rechtsbescherming uitgesloten. In casu is sprake 
van een voorbereidend besluit in de zin van art. 6:3 Awb. Dit artikel ziet niet slechts op 
voorbereidingsbeslissingen die bij de wet verplicht zijn gesteld. Eén of meer onderdelen van een 
streekplan kunnen onder het bepaalde van art. 1:3 Awb vallen. Ieder, voldoende ernstig te achten, 
gevolg voor een rechtens te beschermen belang is relevant, mits dit voortvloeit uit de 
voorbereidingsbeslissing. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat verweerders met eiseressen een 
'rechtsbetrekking' zijn aangegaan toen zij voorbereidingen troffen voor een mogelijke 
streekplanherziening. Het is de vraag of verweerders er in dat licht mee kunnen volstaan eiseressen 
door te verwijzen naar Provinciale Staten. 

» Uitspraak 
Uitspraak 

I. Ontstaan en loop van de gedingen 

Eiseressen hebben beroep ingesteld tegen de bij schrijven van 8 juli 1994 door verweerders aan hen 
medegedeelde niet-ontvankelijkverklaring door verweerders van de bezwaarschriften, welke door 
eiseressen waren ingediend ter zake van de beslissing van verweerders van 10 maart 1994, inhoudend, 
volgens verweerders, een weigering om de streekplanherzieningsprocedure te starten. 
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De beroepen zijn gevoegd ter behandeling en beslissing. 

De voorzitter van de achtste enkelvoudige kamer heeft bij schrijven van 5 augustus 1994 medegedeeld 
dat de zaken versneld worden behandeld op grond van artikel 8:52 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) en dat de mondelinge behandeling zal plaatsvinden op een zitting van de zevende meervoudige 
kamer. 

Verweerders hebben desverzocht de gedingstukken ingezonden, vergezeld van een verweerschrift. 

Partijen hebben de beschikking gekregen over alle gedingstukken. 

De beroepen zijn mondeling behandeld ter zitting van de zevende meervoudige kamer, gehouden op 17 
augustus 1994. Eiseres 1 is verschenen bij haar gemachtigden mr. A.H. Oude Elferink en ir. M.M. van 
Kessel. Eiseres 2 is verschenen bij haar gemachtigde mr. drs. C.S. Pisuisse. Van verweerders is 
verschenen de heer H.A.A. Lange, portefeuillehouder RO. Hij is bijgestaan door mr. V.W. van Gogh, 
advocaat te Groningen. 

Partijen hebben hun standpunt toegelicht en desgevraagd inlichtingen verschaft. 

II. Motivering 

A Feiten 

De rechtbank legt de volgende feiten aan haar oordeel en beslissing ten grondslag. 

Eiseressen zijn de initiatiefneemsters van een (voorgenomen) projekt binnen de gemeente Norg bij het 
dorp Langelo. 

Het projekt houdt kort gezegd in de realisering van een ondergrondse opslag van gas uit, c.q. met de 
eigenschappen van, het gas van het zogeheten Slochteren-veld. Deze realisering is volgens eiseressen 
een zaak van nationaal belang. Eiseres 1 heeft dit in het kort als volgt toegelicht: 

'Door de gevorderde produktie uit het 'Slochteren-veld' sedert 1963 -(ongeveer de helft van de winbare 
aardgasreserve is inmiddels geproduceerd en geconsumeerd)- en de daarmee direct verbandhoudende 
daling van de reservoirdruk is dit veld in de zeer nabije toekomst niet langer in staat om samen met de 
overige producerende velden in winterse omstandigheden de door de markt verlangde 
(piek)produktiecapaciteit te leveren. Deze capaciteitstekorten kunnen enkel worden opgevangen door 
extra produktie van Slochteren-gas in de zomerperiode, gecombineerd met ondergrondse opslag van dit 
gas in een reservoir, dat vervolgens in de winterperiode, op tijden waarop de vraag naar capaciteit het 
grootst is, direct kan worden aangesproken.' 

Eiseres 1 is bij dit projekt betrokken als producent en eiseres 2 als transporteur/eindleverancier van het 
gas. 

Verweerders hebben niet bestreden dat eiseressen in evenomschreven zin belanghebbende zijn. 
Verweerders hebben integendeel in de eerste helft van 1991 intensief overlegd met eiseressen en op 3 
juli 1991 besloten dat een herziening van het op dat moment geldende streekplan van de provincie 
Drenthe noodzakelijk was in verband met de door eiseressen gewenste gasopslag, aangezien 
verweerders van oordeel waren dat zij niet bevoegd waren om te besluiten tot een afwijking van het 
streekplan volgens de bij dat plan daarvoor gestelde regels. 

Voorts hebben verweerders besloten dat eiseressen verzocht zou worden op vrijwillige basis een 
milieu-effektrapportage (mer) te (doen) vervaardigen. Eiseressen hebben dit verzoek ingewilligd en 
begin juli 1991 een startnotitie aan verweerders doen toekomen. 

Daarvan is mededeling gedaan in de Staatscourant. In die mededeling is vermeld: 
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'Het Milieu-effectrapport zal worden opgesteld voor de verschillende te nemen besluiten, waarbij 
gedeputeerde staten een gecoördineerde voorbereiding van het Milieu-effectrapport en van de besluiten 
zullen bevorderen.' 

Verweerders hebben de Provinciale Staten van Drenthe (hierna te noemen: PS) niet bij deze besluiten 
betrokken. 

Vervolgens is een ontwerp voor de herziening van het streekplan vervaardigd. 

Eiseres 1 heeft verweerders op 18 december 1992 verzocht de streekplanherzieningsprocedure aan te 
vangen, aangezien op dat moment voldoende stukken beschikbaar waren (met name het concept-
milieu-effectrapport) om de ruimtelijke- en milieuprocedures, welke in verband met de benodigde 
vergunningen gevolgd moesten worden, gecoördineerd te doen verlopen. Daarna is de mer voltooid. 

Vervolgens hebben verweerders besloten de streekplanherzieningsprocedure te starten. Daarvan is 
mededeling gedaan aan PS bij schrijven van 1 maart 1993. Die procedure is daarbij als volgt 
beschreven: 

'1. Advies inwinnen bij betrokken instanties. 

2 Horen Provinciale Planologische Commissie. 

3 Horen Statencommissie voor Ruimte, Groen, Verkeer en Waterstaat. 

4 Vaststellen ontwerp-herziening door gedeputeerde staten. 

5 Tervisielegging ten behoeve van eventuele bezwaarschriften. 

6 Behandeling door Provinciale Planologische Commissie. 

7 Behandeling door de Statencommissie voor Ruimte, Groen, Verkeer en Waterstaat. 

8 Vaststelling door provinciale staten.' 

Daarbij is vermeld: 

'Mede afhankelijk van de resultaten van het overleg genoemd onder de punten 1 en 3 zullen wij 
beslissen of er volgende stappen worden gezet. Vanwege uw toekomstige betrokkenheid bij deze 
procedure zenden wij u nu reeds ter kennisneming een exemplaar van het concept.' 

Vervolgens hebben verweerders wat zij noemden het 'concept-voorontwerpherziening streekplan' voor 
advies en commentaar voorgelegd aan de hiervoor onder 1 genoemde instanties. 

Gereageerd hebben: 

• Het Ministerie van VROM, Inspectie Ruimtelijke Ordening Noord; 
• Het Ministerie van LNV, directeur landbouw, natuur en openluchtrecreatie in de provincie 

Drenthe; 
• Het Ministerie van EZ, Rijksconsulentschap Drenthe; 
• De minister van EZ; 
• De gemeente Norg; 
• Het waterschap Noordenveld; 
• De Landinrichtingscommissie 'Roden-Norg'; 
• Het Landbouwschap, Gewestelijke Raad voor Drenthe; 
• De Milieuraad Drenthe (mede namens de Vereniging Natuurmonumenten en Stichting Natuur 

en Milieu); 
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• Het Zuiveringschap Drenthe; 
• Het Drents Museum, Afdeling Geologie en Archeologie; 
• De Vereniging van Dorpsbelangen Langelo; 
• M. G. Doornbos; 
• A. Veenstra. 

Hiervan is mededeling gedaan aan de leden van de statencommissie Ruimte, Groen, Verkeer 
en Waterstaat, onder andere inhoudend: 

'Daarom zijn wij voornemens de streekplanherzieningsprocedure te starten met het vaststellen 
van de voorontwerp-herziening met inachtneming van de volgende aanvulling: in paragraaf 
2.2.4 aandacht vragen voor passende compenserende maatregelen. 

Alvorens de streekplanherzieningsprocedure definitief te starten, willen wij hierover uw 
mening horen in de vergadering van uw commissie op 4 oktober a.s. 

De procedure zal dan (na 4 oktober a.s.) als volgt kunnen verlopen: 

• vaststelling voorontwerp-herziening door gedeputeerde staten 
• overleg met betrokken overheden en dergelijke 
• vaststelling ontwerp-herziening door gedeputeerde staten 
• tervisielegging 
• horen PPC 
• horen Statencommissie voor Ruimte, Groen, Verkeer en Waterstaat 
• vaststelling herziening door provinciale staten.' 

Na herhaalde behandeling in voornoemde statencommissie hebben verweerders eiseressen bij 
schrijven van 10 maart 1994 medegedeeld dat zij de streekplanherzieningsprocedure niet 
starten. De tegen deze beslissing ingediende bezwaarschriften zijn door verweerders niet-
ontvankelijk verklaard. De beroepen richten zich tegen dit besluit. 

B Standpunten partijen; rechtsoverwegingen 

De rechtbank overweegt als hierna volgt en vat hierbij de standpunten van partijen samen, voorzover 
relevant voor de beslissing van de rechtbank. 

Eiseressen zijn naar het oordeel van de rechtbank zonder twijfel aan te merken als belanghebbende bij 
de op het gebied van de ruimtelijke ordening geldende rechtsregels, voorzover deze relevant zijn voor 
de mogelijkheid om de door eiseressen gewenst en noodzakelijk geachte gasopslag bij het dorp 
Langelo te realiseren. Hierover verschillen partijen niet van mening. 

De ten tijde van het verzoek van eiseres 1, en ook heden, geldende rechtsregels op ruimtelijk 
ordeningsgebied staan realisering van de gasopslag niet toe. Het ter plekke geldende bestemmingsplan 
voorziet immers niet in die mogelijkheid. 

Eén van de wegen waarlangs de realisering van de gasopslag in juridisch opzicht mogelijk kan worden 
is een wijziging van evenvermeld bestemmingsplan. Het tot die wijziging bevoegde orgaan, de raad 
van de gemeente Norg, had inmiddels besloten dat medewerking zou worden verleend aan de gewenste 
wijziging. 

Een wijzigingsbesluit van de raad is echter aan een goedkeuring van verweerders onderworpen, zonder 
welke geen rechtsgeldige wijziging tot stand kan komen (artikel 28 WRO). Gelet op de ten aanzien van 
eiseressen door verweerders genomen besluiten, is de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan 
stopgezet omdat voortzetting zinloos wordt geacht, aangezien volgens het College van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Norg bij voorbaat vast staat dat verweerders voormelde goedkeuring 
niet zullen verlenen. Dat dit een juiste inschatting is, is door verweerders ter zitting beaamd. De heer 
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Lange heeft gesteld dat verweerders geen goedkeuring zullen verlenen zolang PS niet mee wensen te 
werken aan een realisering van de gasopslag. Dat PS niet mee zullen werken staat volgens hem al 
zonder besluitvorming in een statenvergadering vast, nu alle fracties waartoe de statenleden behoren 
reeds bij gelegenheid van voormelde commissievergadering kenbaar hebben gemaakt in welke interne 
verhouding zij voor of tegen zullen stemmen. 

Dit is volgens de heer Lange de grondslag voor het besluit van 10 maart 1994: voortzetting van de 
voorbereiding van de streekplanherziening is volgens verweerders niet zinvol, aangezien reeds 
duidelijk was  

dat PS niet tot een herziening zouden  

besluiten. De heer Lange heeft de opstelling van verweerders ter zitting samengevat als 'wij gaan niet 
trekken aan een dood paard'. 

Aangezien hiermee gedoeld wordt op de verhouding tussen verweerders en PS, heeft de rechtbank ter 
zitting de, ook door eiseressen naar voren gebrachte, vraag aan de orde gesteld of verweerders bij het 
innemen van deze opstelling oog hebben gehad voor de daaruit voor eiseressen voortvloeiende 
gevolgen. Immers, indien PS niet tot enig besluit, van welke inhoud dan ook, over de door eiseressen 
gewenste herziening van het streekplan komen wordt daardoor de in artikel 4a WRO voorziene, door 
de Raad van State te verlenen, rechtsbescherming op voorhand uitgesloten. 

Verweerders hebben, in het spoor van het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften van de 
provincie Drenthe, gesteld dat dit gevolg door eiseressen had kunnen worden voorkomen indien 
eiseressen een verzoek tot herziening van het streekplan aan PS hadden gericht; hetgeen volgens 
verweerders ook nu nog kan geschieden. 

Eiseressen achten deze opstelling getuigen van onbehoorlijk bestuur en zijn van mening dat zij 
hierdoor rechtstreeks in hun belangen worden geschaad. In verband hiermee en ter bestrijding van de 
niet-ontvankelijkverklaring bij de bestreden besluiten hebben zij onder andere een beroep gedaan op 
het bepaalde in artikel 6:3 Awb. 

Dit artikel luidt als volgt: 

'Een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit is niet vatbaar voor bezwaar of 
beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in 
zijn belang treft.' 

De rechtbank acht voor de vraag of dit artikel van toepassing is van belang of de beslissing van 10 
maart 1994 is: 

• een beslissing; 
• ter voorbereiding van; 
• een besluit, zijnde het besluit tot het al dan niet herzien van het streekplan; 
• welke beslissing eiseressen, los van dat besluit, rechtstreeks in hun belang treft. 

Indien hierop een bevestigend antwoord moet worden gegeven, hadden de bezwaarschriften 
niet niet-ontvankelijk mogen worden verklaard. 

Van een beslissing in de zin van artikel 6:3 Awb is sprake. De rechtbank wijst er op dat het 
begrip beslissing, zoals in de Awb gebruikt, een verdergaande inhoud heeft dan het begrip 
besluit. 

In artikel 4a WRO was ten tijde van het doen van het verzoek van de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij, dat tot de beslissing van verweerder van 10 maart 1994 heeft geleid, in het 
tweede lid het volgende bepaald in verband met vaststelling en herziening van een streekplan: 
'Gedeputeerde Staten zijn met de voorbereiding belast. Hierbij horen zij de provinciale 
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planologische commissie en plegen zij overleg met alle bij het plan betrokken 
gemeentebesturen'. 

Voor de voorbereiding van en inbreng in de vergadering van PS voor een ontwerp gold het 
bepaalde in artikel 102 van de Provinciewet, luidend: 'Gedeputeerde Staten zijn belast met de 
voorbereiding van al hetgeen in de vergadering van provinciale staten ter overweging en 
beslissing moet worden gebracht'. 

Verweerders stellen zich op het standpunt dat er geen sprake is van een reeds aangevangen 
voorbereiding van een besluit en zien de beslissing van 10 maart 1994 als een beslissing om 
niet voor te bereiden, welke beslissing naar zijn aard volgens verweerder overigens ook onder 
het eerste zinsdeel van artikel 6:3 Awb valt. Hoewel dit laatste op zichzelf juist is, kan 
hiermee niet worden volstaan omdat er meer aan de orde is. 

Hoewel gezien de gehouden raadpleging van de hiervoor genoemde betrokken instanties, 
waaronder de gemeente Norg, geoordeeld zou kunnen worden dat verweerders doende zijn 
geweest met de voorbereiding, als bedoeld in het hiervoor geciteerde tweede lid van artikel 4a 
WRO, laat de rechtbank dit in het midden, nu er geen reden is om aan te nemen dat artikel 6:3 
Awb slechts ziet op voorbereidingsbeslissingen, welke bij wet verplicht zijn gesteld. Ook 
overige voorbereidingsbeslissingen, welke een bestuursorgaan neemt, al dan niet op grond van 
een overtuiging ten aanzien van de in acht te nemen beginselen van behoorlijk bestuur, vallen 
onder de strekking van artikel 6:3 Awb. Zou dit niet zo zijn, dan zou de laatstgenoemde 
categorie voorbereidingsbeslissingen, voorzover besluit in de zin van artikel 1:3 Awb, 
ondanks de hoofdregel van artikel 6:3 Awb (niet vatbaar voor bezwaar of beroep) aan bezwaar 
en beroep zijn onderworpen, en zou anderzijds de tevens met artikel 6:3 Awb voor 'tenzij-
gevallen' beoogde uitbreiding van de rechtsbescherming niet worden verwezenlijkt. 

Hetgeen verweerders sedert de aanvang van de kontakten met eiseressen hebben beslist en 
gedaan, heeft in het teken gestaan van de voor realisering van de gasopslag noodzakelijk 
geachte wijziging van het streekplan, en kan bijgevolg niet anders worden gezien dan als het 
voorbereiden daarvan. 

Partijen verschillen niet (meer) van mening over het karakter van een beslissing van PS tot het 
-al dan niet- wijzigen van het streekplan: sprake is van besluit in de zin van artikel 1:3, eerste 
lid, Awb. De rechtbank acht dit een juiste opvatting. Uit de op artikel 4a WRO betrekking 
hebbende wetsgeschiedenis van de bijlage van de Awb en uit het thans geldende zevende lid 
van artikel 4a WRO blijkt dat de wetgever het mogelijk acht dat een of meer onderdelen van 
een streekplan onder het bepaalde in artikel 1:3 Awb vallen. In casu is het al dan niet wijzigen 
van het streekplan onder meer gericht op het gevolg dat verweerders al dan niet goedkeuring 
zullen verlenen aan voornoemde bestemmingsplanwijziging. Reeds hierom is sprake van een 
publiekrechtelijke rechtshandeling. 

Verweerders hebben ter zitting betoogd dat eiseressen niet vallen onder het 'tenzij'. Kort 
gezegd, omdat hun beslissing geen rechtsgevolg voor eiseressen heeft. 

De rechtbank acht de eis dat sprake moet zijn van een -uitsluitend- door de 
voorbereidingsbeslissing 'rechtstreeks in zijn belang getroffen zijn', ten gevolge van een door 
die beslissing bewerkstelligd uit enige rechtsregel voortvloeiend gevolg, niet passend bij tekst 
en strekking van artikel 6:3 Awb. 

Ieder, voldoende ernstig te achten, gevolg voor een rechtens te beschermen belang is relevant, 
mits dit voortvloeit uit de voorbereidingsbeslissing. 

Eiseressen hebben beargumenteerd en onweersproken gesteld dat zij reeds schade hebben 
geleden, en nog zullen lijden, ten gevolge van de beslissing van verweerders om zich passief 
te gaan opstellen. 
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De rechtbank heeft geen reden om hieraan te twijfelen. De schade was bovendien op 10 maart 
1994 reeds zodanig, dat geoordeeld moet worden dat eiseressen getroffen zijn in een belang, 
als bedoeld in artikel 6:3 Awb. 

In verband met de motivering van de bestreden beslissing zij nog vermeld dat aan de 
toepasselijkheid van artikel 6:3 Awb niet kan afdoen het bestaan van de mogelijkheid voor 
eiseressen om een verzoek tot PS te richten. Overigens zal ook een dergelijk verzoek tot 
voorbereiding door verweerders leiden, tenzij PS menen zonder enige voorbereiding op het 
verzoek te kunnen en moeten beslissen. 

En voorts dat artikel 6:3 Awb ook toepasselijk kan zijn, indien nog een besluit zal volgen. 

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat eiseressen op grond van artikel 6:3 Awb een recht 
van bezwaar hebben tegen de beslissing van 10 maart 1994 en dat derhalve het bestreden 
besluit wegens strijdigheid met de wet vernietigd dient te worden. Voor toepassing van artikel 
8:75 Awb ziet de rechtbank geen grond. 

Ter zitting is medegedeeld dat een besluit op de door eiseressen ingediende bezwaren nog 
enige maanden kan vergen. De rechtbank ziet reden om de daarvoor toegestane tijd te stellen 
op 8 weken. 

Ter voorkoming van een onnodige procedure, merkt de rechtbank ten overvloede nog het 
volgende op. 

Verweerders dienen er rekening mee te houden dat zij reeds een rechtsbetrekking met 
eiseressen zijn aangegaan toen zij in 1991 voorbereidingen troffen in verband met een 
mogelijke streekplanherziening en om een vrijwillige mer verzochten. 

Indien alle kosten en inspanningen, welke eiseressen zich in die betrekking hebben getroost, 
tot het resultaat leiden dat verweerders blijven weigeren om enig voorstel, van welke inhoud 
dan ook, aan PS  

te doen ondanks hun uit artikel 4a WRO in samenhang met artikel 159 PW (102 PW oud) 
voortvloeiende exclusieve voorbe 

reidingsplicht, bewerkstelligen verweerders dat geen besluit tot stand komt, waartegen beroep 
bij de Raad van State mogelijk is. 

De rechtbank vermeldt hierbij dat de betrekking tussen verweerders en eiseressen zich in de 
loop van de tijd zodanig heeft ontwikkeld, dat het de vraag is of verweerders er mee kunnen 
volstaan, zoals zij thans menen te moeten doen, eiseressen in de besluiten op de bezwaren 
door te verwijzen naar PS. Te meer, nu de heer Lange ter zitting heeft medegedeeld dat 
verweerders  

bereid zijn om een verzoek van eiseressen aan de statenvergadering voor te leggen, mits het 
verzoek tot PS wordt gericht. Immers, ook een dergelijk voorstel zal door verweerders 
behoorlijk moeten worden voorbereid, hetgeen, gelet op het betoog van de heer Lange, 
inhoudend dat de in -het toepasselijke- tweede lid van artikel 4a WRO voorziene 
voorbereidingsprocedure materieel vrijwel voltooid is, in behoort te houden dat alle reeds 
beschikbare gegevens bij het verzoek dienen te worden gevoegd. 

De rechtbank kan niet inzien op welke rechtsgrond verweerders zich dan nog kunnen 
beroepen voor de eis van het zenden van een verzoek aan PS. Hierbij zij overigens vermeld 
dat niets eiseressen hoeft te verhinderen alsnog een dergelijk verzoek te doen, hetwelk, gezien 
de voorgeschiedenis, door verweerders met spoed voor een besluit door PS dient te worden 
voorbereid, voorzover dit nog nodig is. 
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III. Uitspraak 

De rechtbank: 

• verklaart de beroepen gegrond; 
• vernietigt de bestreden besluiten; 
• bepaalt dat verweerders tot een aan eiseressen medegedeeld besluit dienen te komen op de 

door eiseressen ingediende bezwaarschriften binnen 8 weken na verzending van deze 
uitspraak; 

• bepaalt dat verweerders het griffierecht van ƒ400,= aan eiseres 1 en ƒ400,= aan eiseres 2 
dienen te vergoeden. 

» Noot 
De voornemens inzake de ondergrondse opslag van gas houden niet alleen de tegenstanders (die menen 
dat in de milieu-effectrapportage te weinig gegevens boven tafel komen) maar ook initiatiefneemsters 
bezig. 

In de onderhavige uitspraak toont de rechtbank zich bereid het rechtsbeschermingsbelang hoog te 
houden. De weigering van Gedeputeerde Staten om Provinciale Staten te vragen een besluit te nemen 
inzake herziening van het streekplan, resulteerde de facto in een blokkade van de rechtsbescherming 
die de WRO biedt. Verweerder heeft zich daarbij steeds op het standpunt gesteld dat eiseressen deze 
blokkade hadden (en nog altijd) kunnen voorkomen door zich rechtstreeks tot Provinciale Staten te 
wenden. Eiseressen stelden daar tegenover dat de bestreden weigering ex art. 6:3 Awb voor beroep 
vatbaar zou zijn. De rechtbank volgt eiseressen daarin. Daarbij komt zij tot een aantal interessante 
overwegingen ten aanzien van de reikwijdte van art. 6:3 Awb. Allereerst stelt zij vast dat ook de 
beslissing om niet voor te bereiden valt onder het eerste zinsdeel van art. 6:3 (een niet onbelangrijke 
vaststelling, die overigens ook in de geest van het -hier niet toepasselijke- art. 6:2 Awb is). Voorts 
merkt zij op dat art. 6:3 niet alleen ziet op voorbereidingsbeslissingen, welke bij wet verplicht zijn 
gesteld. Ook andere gronden tot het nemen van zodanige beslissing (de rechtbank noemt hier de abbb) 
kunnen in het geding zijn. In de derde plaats wijst de rechtbank er op dat het voor de 
uitzonderingsgrond van art. 6:3 ('... tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te 
bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.'), krachtens welke alsnog beroep mogelijk zou zijn 
tegen een voorbereidend besluit, volstaat als er sprake is van een '... voldoende ernstig te achten gevolg 
voor een rechtens te beschermen belang mits dit voortvloeit uit de voorbereidingsbeslissing.' De engere 
opvatting, dat sprake moet zijn van een -uitsluitend- door de voorbereidende beslissing rechtstreeks 
getroffen zijn, deelt de rechtbank kennelijk niet. Omdat er in casu geen 'voor te bereiden besluit' in 
zicht is, gaat de rechtbank -overigens- niet in op de eis dat belanghebbende 'los van het voor te 
bereiden besluit' rechtstreeks moet zijn getroffen. Mij dunkt dat we er op bedacht moeten zijn dat art. 
6:3, dat op het oog vooral een beperkende betekenis lijkt te hebben, juist ook ruimte kan maken voor 
rechtsbescherming. In casu is de geboden ruimte nog op te vatten als compensatie voor het verlies aan 
ingevolge de WRO toekomende rechtsbescherming. Meer in het algemeen volgt uit het feit dat art. 6:3 
beslissingen en niet besluiten tot object heeft dat, in samenhang met de 'tenzij-clausule', 
rechtsbescherming mogelijk is tegen een grotere groep van bestuurshandelingen dan alleen de besluiten 
(vgl. H.D. van Wijk, Hoofdstukken van administratief recht, achtste druk, bewerkt door Willem 
Konijnenbelt en Ron van Male, p. 671-672). Ontsierend acht ik tenslotte de verwijzing naar het begrip 
'rechtsbetrekking' in de overweging ten overvloede van de rechtbank. Hoewel ik het met de geest van 
deze overweging eens ben, doet de term mij te zeer denken aan de aanduiding 'wederkerige 
rechtsbetrekking' die met de komst van de Awb (vgl. MvT-Awb1, p. 11-13) in de mode schijnt te zijn.  

Mij lijkt het juister het denkraam van de eenzijdig beschikkende overheid versus de waarborgen van 
wet en abbb te hanteren; dat houdt het zicht op de verhouding burger-bestuur m.i. het scherpst. 

MAH 

	  


