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Besluitvorming over de fysieke leefomgeving vindt plaats in een
sterk gejuridiseerde context. Het aantal bezwaren en beroepen
neemt toe en de Omgevingswet maakt hieraan geen einde.
Juridisering leidt nogal eens tot ontbindend bestuur: belanghebbenden keren zich verder van elkaar af en zijn minder bereid
en in staat om met elkaar tot oplossingen te komen.
Ontbindend en bindend besturen van de omgeving verkent hoe
juridisering werkt en de mechanismen die leiden tot binding en
ontbinding. Ook beschrijft het boek naast juridiseren twee andere
actierepertoires: participeren en politiseren. Met de analyse van
de werking en bijwerkingen van alle drie de repertoires kunnen
bestuurders, burgers, bedrijven en actiegroepen hun handelen
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Hoofdstuk 1
Inleiding: waarom dit
boek over juridisering van
omgevingsbesluitvorming?
Iedereen die bij besluitvorming over de fysieke leefomgeving is betrokken, kent het fenomeen van juridisering. Bij omgevingsbesluitvorming
ligt juridisering altijd op de loer, of het nu gaat om het bouwen van
een schuurtje of de komst van een nieuw bedrijventerrein, het verkeersluw maken van de binnenstad of het verbreden van een snelweg.
Dat bestuurders, bedrijven, ontwikkelaars, ambtenaren en burgers
klagen over de – stapeling van – langdurige en complexe juridische
procedures, is dan ook niet verwonderlijk. Juridisering kost tijd, geld
en inspanning, en niet zelden levert de stapeling van juridische procedures frustratie op. Als het gaat om de fysieke leefomgeving krijgen
vooral de grote zaken als het Urgenda-arrest van de Hoge Raad en de
stikstofuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State veel aandacht in het publieke debat. Sommigen uiten bezorgdheid of vrees voor dikastocratie, voor rechters die op de stoel van het
democratisch gekozen bestuur gaat zitten. Anderen benadrukken bij
deze uitspraken dat het juist goed is dat rechters het democratisch
gekozen bestuur aan de wettelijke en verdragsverplichtingen houden.
Het debat over de grote zaken verdringt de aandacht voor de alledaagse juridisering van omgevingsbesluitvorming. Het is juist de
alledaagse juridisering die in de praktijk tot frustraties, kosten en
onnodig tijdverlies leidt. De frustraties, kosten en tijdverlies zijn
verspreid over veel partijen: van Rijkswaterstaat tot projectontwikkelaars, van milieuorganisaties tot grote bedrijven en vooral de
gemeenten, waterschappen en provincies hebben ermee te maken.
Daar waar juridisering (in de vorm van bezwaar en beroep) bij de
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grote uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst vanwege de
grote aantallen veel aandacht van het ‘dejuridiseringsbeleid’ trekt,
blijft de dagelijkse omgevingsbesluitvorming onder de radar van
beleidsmakers. Als we de kosten, de frustratie en het tijdverlies bij
omgevingsbesluitvorming echter zouden optellen, zou de som ervan
wel eens aanzienlijk hoger kunnen zijn dan die van juridisering bij de
grote uitvoeringsorganisaties. Kortom, aanleiding genoeg om juridisering van omgevingsbesluitvorming eens beter te gaan begrijpen.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een extra reden om
juridisering van omgevingsbesluitvorming onder de loep te leggen.
Alle grappen over vertraging ten spijt, vroeg of laat gaat deze wet
toch echt in werking treden en het lijkt erop dat dit eerder vroeger
dan later is. Velen lijken in deze wet kansen te zien. Beleidsmakers
en het kabinet benadrukken de kansen op meer samenhang in de
omgevingsbesluitvorming (in ambtelijk jargon, meer ‘integraliteit’),
participatieadepten verkopen met veel verve deze wet als ‘veranderopgave’ op weg naar een meer participatieve cultuur en juristen
verkneukelen zich al een tijd over wat het maatwerk dat deze wet
belooft nou eigenlijk precies betekent (bijvoorbeeld Tijssen & De Nijs,
2018; Lurks & Van Renssen, 2020). Deze wet biedt echter ook de kans
voor bezinning op juridisering van omgevingsbesluitvorming, juist
omdat de wet enkele vanzelfsprekendheden opnieuw bevraagt die in
de praktijk van omgevingsbesluitvorming zijn geslopen. Bijvoorbeeld
de verantwoordelijkheid voor het betrekken van de omgeving bij een
initiatief, die de afgelopen decennia vooral bij het bestuur terecht is
gekomen en waarvoor de Omgevingswet de mogelijkheid biedt deze
bij initiatiefnemers neer te leggen. Of het geïsoleerd karakter van
afzonderlijke besluiten (vergunningen, plannen), waardoor burgers
soms het idee hebben dat ze met een ‘salamitactiek’ keer op keer overvallen worden door hun gemeentebestuur.
Dit boek beoogt iedereen die bij omgevingsbesluitvorming betrokken
is uit te dagen om zich op juridisering te bezinnen. Niet vanuit het
macroperspectief, waarbij juridisering als breed cultureel fenomeen
wordt bekritiseerd of vanuit de vraag of de rechter niet te veel de
democratie aan het uithollen is (bijvoorbeeld Schuyt, 1997; Friedman,
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1994; Corstens en Kuiper, 2020). Startpunt voor dit boek is de individuele partij bij omgevingsbesluitvorming: de burger die het niet eens
is met de bouw van een appartementencomplex op een trapveldje, de
wethouder die in rap tempo woningen moet bouwen of het bedrijf
dat wil uitbreiden. Voor hen is juridisering een gegeven en er is geen
aanleiding om te veronderstelling dat dit plots verandert, ook niet
door de Omgevingswet. Integendeel, juridisering van omgevingsbesluitvorming is ‘here to stay’. De strijd van concurrerende claims
om de schaarse ruimte neemt eerder toe dan af, en de juridische
arena is een van de strijdperken waarop deze wordt uitgevochten.
Dat wil niet zeggen dat iedere partij bij omgevingsbesluitvorming
ook automatisch in de groef van juridisering moet stappen. Sterker
nog, dit boek laat zien dat het voor partijen van het begin tot het eind
van het besluitvormingsproces verstandig is voortdurend een nieuwe
afweging te maken bij de vraag om al dan niet te juridiseren. Op het
macroniveau mag juridisering dan een gegeven zijn, op het concrete
niveau is het toch echt een individuele keuze. Juridisering is de automatische piloot van ambtenaren of bestuurders, maar daarmee wordt
het keuze-element verhuld dat er altijd ook is. Met het expliciet benoemen en verkennen van andere actierepertoires dan juridiseren brengt
dit boek het keuze-element terug in de afweging. Naast alle andere
‘invoeringskwesties’ van de Omgevingswet is dit er ten minste een die
veel vaker benadrukt zou moeten worden, alleen al om onnodige kosten, frustratie en tijdverlies te voorkomen.
Om een verantwoorde keuze te maken over al dan niet juridiseren, is
het om te beginnen van belang om goed te begrijpen wat er precies
gebeurt bij juridisering en welke factoren juridisering veroorzaken.
Uit de analyse in de volgende hoofdstukken blijkt dat juridiseren van
omgevingsbesluitvorming in ten minste drie opzichten ingrijpt op
de dynamiek van het besluitvormingsproces. Ten eerste lijkt juridiseren een eenrichtingsstraat: als je eenmaal het pad van juridiseren
bewandelt, is het moeilijk om er weer uit te komen. Andere manieren
om conflicten te beslechten, zoals onderhandelen, samen zoeken
naar gemeenschappelijke belangen, of het aangaan van de politieke
strijd in een democratisch proces liggen niet meer voor de hand als
een besluit eenmaal juridiseert. Natuurlijk kan een bestuursrechter
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het conflict ‘terugduwen’ naar het bestuur of zelf een participatief
pad bewandelen, maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Ongemerkt
transformeert de kwestie ook bij juridiseren. Het inhoudelijk
strijdpunt, van overlast tot en met het economisch belang versus
gezondheid, van het beschermen van natuurwaarden tot het bouwen
van woningen, wordt bij juridisering de juridische arena in getrokken
en daarin eerst geherdefinieerd. Is iemand wel een ‘belanghebbende’,
zijn er beginselen geschonden of zitten er formele gebreken aan het
besluit, bijvoorbeeld. Of overlast wordt vertaald in een grondrecht om
daarmee een juridische grondslag te beargumenteren, waarna het een
kwestie van onderzoek van rechtsbronnen wordt om vast te stellen of
in deze casus ook in de juridische zin een grondrecht in het geding
is. Ten derde komen bij juridiseren nieuwe spelers in de arena: de
bezwaaradviescommissies bijvoorbeeld, of de bestuursrechter.
Hoewel juridisering dus ingrijpt op de dynamiek van het besluitvormingsproces, zijn er mogelijkheden om daarbinnen de ‘goede’
juridisering op te zoeken. Zo kan getracht worden ‘legalistische’
vormen van juridisering te vermijden en meer probleemoplossende
vormen op te zoeken. Bovendien moeten partijen die juridiseren dit
actierepertoire afwegen tegen de voor- en nadelen van alternatieve
actierepertoires. In dit boek onderscheiden we twee alternatieve actierepertoires: politiseren en participeren. Waar juridiseren staat voor
het inroepen van het recht en de rechtsbescherming, staat politiseren
voor het opzoeken van de democratische organen (gemeenteraad en
Provinciale Staten bijvoorbeeld) en participeren voor het in onderling
overleg en in onderhandeling oplossen van de belangentegenstelling. Ook de alternatieve actierepertoires kunnen voor alle partijen
werken, maar hebben (altijd) ook bijwerkingen. Zo roept participeren
per definitie verwachtingen op en stellen overleg en onderhandeling hoge eisen aan de procesvaardigheden van de betrokkenen.
Politiseren kan effectief zijn, maar ook kan het omgevingsbesluit
terechtkomen in een spel dat eigenlijk over iets anders gaat. Het komt
er dus op aan een bewuste afweging te maken tussen (combinaties
van) actierepertoires, vanuit de vraag wat verstandig is in de gegeven context. Om de context te lezen en goed te begrijpen, reikt dit
boek het 3B-model aan. Met een gerichte analyse van de belangen van
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betrokken partijen, de bewegingsruimte voor het omgevingsbesluit
en de binding tussen partijen kunnen ambtenaren en bestuurders,
maar ook burgers en projectontwikkelaars beter en bewuster omgaan
met juridisering. En daarmee kunnen ze veel kosten, frustratie en
tijdverlies worden voorkomen.
Voor ons staat met het beter en bewuster omgaan met juridisering
nog een ander belang op het spel. Als bestuurskundigen zijn we
geïnteresseerd in goed bestuur. We zien dat de vanzelfsprekendheid
van juridiseren nogal eens uitmondt in ontbindend besturen, waarbij
belangen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties
tegenover elkaar worden geplaatst en het conflict escaleert. Het
effect hiervan is dat het besluitvormingsproces alleen maar verder
escaleert, en dat is weer een belangrijke oorzaak voor verdere juridisering. Juridiseren is dus zowel een oorzaak voor als een effect van
ontbindend besturen. Met als gevolg dat bestuurders en ambtenaren
klagen over juridisering, zonder dat ze zien dat dit het gevolg is van
hun eigen gedrag en hun eigen keuzes. Dit boek biedt alle betrokkenen zowel alternatieve actierepertoires aan als een kader waarmee ze
beter kunnen omgaan met juridisering. Hiermee schetsen we de weg
naar meer bindend besturen van de omgeving. Dat vraagt nogal wat
van de competenties van ambtenaren, van de routines in gemeentelijke organisaties en van het gedrag van bestuurders. Toch is er met
bindend besturen veel te winnen, zo laten we in dit boek zien, en
alleen al om die reden is het de moeite waard jezelf er als bestuurder
of ambtenaar serieus in te verdiepen.
Voor zo’n bezinning biedt dit boek dus het materiaal. Eerst door in
deel 1 het fenomeen juridisering van omgevingsbesluitvorming
te beschrijven en te analyseren. Achtereenvolgens gaat het om de
achtergronden van juridisering (hoofdstuk 2), om de vraag hoe juridisering ingrijpt in het besluitvormingsproces (hoofdstuk 3) en of er
geen goede en slechte vormen van juridisering te onderscheiden zijn
(hoofdstuk 4). In deel 2 staat juridiseren als actierepertoire centraal
en wordt het afgezet tegen de alternatieve actierepertoires van participeren en politiseren (hoofdstuk 5). Met een survey-experiment
is onderzocht hoe burgers de legitimiteit van deze actierepertoires
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beoordelen; de opzet en bevindingen van dit onderzoek zijn korte
beschreven in een intermezzo (hoofdstuk 6). In hoofdstuk 7 pakken
we het perspectief van de partij die betrokken is bij omgevingsbesluitvorming weer op door de werking en de bijwerkingen van
de drie actierepertoires te verkennen. Met deze bouwstenen voor de
analyse bouwen we in hoofdstuk 8 een model voor bindend besturen
van de omgeving. Dat model is bruikbaar voor iedereen die betrokken
is bij omgevingsbesluitvorming. Een bijzondere rol bij omgevingsbesluitvorming is weggelegd voor de bestuurlijke organen van
gemeenten, waterschappen en provincies. Voor hen verkennen we in
hoofdstuk 9 de implicaties van dit model vanuit het perspectief van
de competenties van ambtenaren en bestuurders en de routines in
hun organisaties. Het boek sluit af met de belangrijkste lessen voor
het bindend besturen van de omgeving (hoofdstuk 10).
Dit boek is een vrucht van het kennisprogramma Bindend besturen in
Brabant. De provincie Noord-Brabant, Tilburg University en Pontifax
hebben dit programma in 2018 opgezet om te komen tot een bruikbare
handelingstheorie voor het omgaan met juridisering van omgevingsbesluitvorming. Daartoe is in het kader van het programma
onderzoek verricht naar de impact en legitimiteit van juridisering
van omgevingsbesluitvorming. Ook is in tal van bijeenkomsten het
gesprek georganiseerd tussen professionals die zich met omgevingsbesluitvorming bezighouden om hun ervaringen met juridisering te
delen en hun overwegingen bij het al dan niet juridiseren naar voren
te brengen. Ten slotte is in een aantal casus op verzoek van partijen
geïntervenieerd, met het oog op het beter begrijpen van de dynamiek
van juridisering. Om dit boek te kunnen schrijven is dankbaar van
het materiaal van het kennisprogramma gebruikgemaakt.
Rest ons om een kort dankwoord uit te spreken. Onze dank gaat om
te beginnen uit naar het team dat het kennisprogramma Bindend
besturen in Brabant de afgelopen jaren heeft vormgegeven: Menno
van Rosmalen, Koen Antonis, Daan Mulders, Shirley van den Heuvel,
Rick van den Berg en Eef Berends, en de achtereenvolgende studentassistenten (Sally Badji, Bregje Wijnands, Jurian Bax en Thomas
Ewalts). Ook danken we de organisaties die het kennisprogramma
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mogelijk hebben gemaakt: de provincie Noord-Brabant, Tilburg
University en Pontifax. Deze laatste organisatie heeft in de persoon
van Wiet van Meel gedurende het hele project een stimulerende
bijdrage aan het programma geleverd. Ten slotte danken we alle professionals die hun ervaringen met ons hebben gedeeld in de vorm van
interviews of een bijdrage aan een van de vele bijeenkomsten die we
vanuit het kennisprogramma hebben georganiseerd.
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Hoofdstuk 2
Ontbindend besturen:
het recht als splijtzwam
2.1
Achtergrond
Op 20 maart 2018 besluit het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Waalwijk de eigenaar van de woning aan Het Fort 1010
een vergunning te verlenen voor het huisvesten van vijftien arbeidsmigranten. Dit besluit is in overeenstemming met de beleidsregels die
het college heeft opgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten
in de gemeente. Meteen na het besluit volgen 132 bezwaren van buurtbewoners. Ook stapt een aantal burgers voor een spoedprocedure direct
naar de bestuursrechter, die het verzoek van de bewoners afwijst. Twee
weken na het verstrekken van de vergunning verandert het college de
beleidsregels. De bezwaaradviescommissie die zich over de bezwaren
buigt, adviseert daarom de vergunning in bezwaar alsnog te weigeren.
In het bestuursrecht wordt immers ‘ex nunc’ getoetst en dus moet de
situatie naar de nieuwe regels worden beoordeeld. Het college besluit
daarop alsnog de vergunning voor vijftien arbeidsmigranten te weigeren en in overeenstemming met de nieuwe beleidsregels maximaal vijf
arbeidsmigranten toe te laten. Direct volgen wederom juridische acties:
een aantal bewoners probeert een handhavingsbeschikking uit te lokken en als het college dit verzoek afwijst, volgt direct de gang naar de
bestuursrechter die in voorlopige voorziening de gemeente een datum
geeft waarop handhaving moet hebben plaatsgevonden. Intussen
maakt de eigenaar van het pand bezwaar tegen de nieuwe vergunning.
Er zou geen vergunning nodig zijn omdat hij in overeenstemming met
het bestemmingsplan handelt, en bovendien is het veranderen van de
regels tijdens de procedure in strijd met het beginsel van rechtszekerheid. Er volgt zelfs een procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
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Menig bestuurder zal bij dit waargebeurde verhaal verzuchten dat
deze gang van zaken tegenwoordig geen zeldzaamheid meer is. In
een land waarin mensen, bedrijven, landbouw en natuur zich allemaal dicht op elkaar bevinden en moeten strijden om de schaarse
ruimte, ontstaan nu eenmaal conflicten. En ja, waar conflicten
zijn, volgt de gang naar de rechter. Omgevingsbesluitvorming, het
nemen van besluiten over wat op welke plek wordt toegestaan en
wat niet, is in sterke mate gejuridiseerd. Het is het domein van juridisch specialisten geworden, die bij concrete casus kunnen putten
uit allerlei rechtsgebieden: ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht,
internationaal recht, grondrechten, privaatrecht (onrechtmatige
daad bijvoorbeeld) en bovenal algemeen bestuurs(proces)recht.
De regels uit deze rechtsgebieden vormen een prima arsenaal om een
omgevingsbesluit tegen te houden via de bestuursrechter, de civiele
rechter en eventueel waar nodig zelfs de strafrechter. De strijd is
bovendien nog niet voorbij als de rechter heeft gesproken, want er
zijn altijd weer andere mogelijkheden om besluiten aan te vechten en
ondertussen is er vast weer iets veranderd dat nieuwe mogelijkheden
biedt. In deze context is het geklaag van bestuurders over ‘juridisering’ van omgevingsbesluitvorming alleszins begrijpelijk. Sterker
nog, het is in deze hooggejuridiseerde context wonderlijk dat er toch
elke dag weer echte veranderingen in de leefomgeving plaatsvinden:
er wordt gebouwd en gesloopt, parken, natuur en infrastructuur worden aangelegd en winkels worden veranderd in horecagelegenheden.
Kennelijk lukt het velen om te laveren tussen de soms tegenstrijdige
eisen in de regelgeving, en kennelijk is het mogelijk om ondanks juridisering toch nog tot omgevingsbesluiten te komen.
Juridisering is, zo laat de casus over de huisvesting van arbeidsmigranten zien, een groef waarin betrokkenen bij omgevingsbesluitvorming
nogal snel terechtkomen. Het is dan ook niet verrassend dat er al jaren
veel aandacht is voor de juridische voorbereiding op de aankomende
Omgevingswet: trainingen, boeken, workshops, online platforms en
alle andere denkbare middelen worden uit de kast getrokken. De eerste reactie op juridisering is doorgaans een juridische: hoe preciezer
de kennis van de regels uit alle verschillende rechtsgebieden en hoe
creatiever deze regels voor de eigen zaak kunnen worden ingezet,
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hoe groter de kans op succes bij de rechter. Knappe juristen worden
ingehuurd die al hun creativiteit benutten voor het vinden van de
juiste rechtsbronnen bij de belangen van hun cliënten. En hoe beter de
gemeente juridisch is voorbereid op de Omgevingswet, hoe sterker de
juridische positie in concrete kwesties.
Met de juridische groef is niets mis, maar juridisering kent ook
beperkingen. Zo heeft de geruchtmakende stikstofuitspraak van de
Raad van State wel veel beroering veroorzaakt, maar het stikstofprobleem nog niet opgelost. Bevestiging krijgen van de rechter, zo
zullen vele debiteuren en crediteuren hebben ervaren, betekent niet
dat de factuur wordt betaald. Zelfs een strafrechtelijke veroordeling,
bijvoorbeeld voor een milieudelict, betekent niet dat de verontreiniging ophoudt of wordt teruggedraaid. Niet alleen vanuit het oogpunt
van effectiviteit kent juridisering beperkingen, ook vanuit het oogpunt van legitimiteit zijn er vragen te stellen. Neem de casus van de
arbeidsmigranten in Waalwijk nog maar eens in gedachten: juridisch
correcte beslissingen kunnen zeer omstreden zijn en een beroep op de
regels waarborgt niet de noodzakelijke legitimiteit.
Ook al is de eerste reactie op de Omgevingswet dus vaak ‘nog beter
juridiseren’, het juridisch repertoire kent dus ook beperkingen.
Alvorens in de groef van het juridisch repertoire te springen doen
bestuurders en ambtenaren er om die reden verstandig aan even een
stapje terug te zetten. Daarvoor moet eerst ‘uitgezoomd’ worden van
de Omgevingswet als een juridisch traject naar het bredere kader van
omgevingsbesluitvorming of het besturen van de omgeving.
Dit ‘uitzoomen’ is niet vanzelfsprekend voor partijen die bij
omgevingsbesluitvorming betrokken zijn. Hun wereld is nogal eens
beperkt tot het juridisch repertoire en juristen domineren in de dagelijkse praktijk van omgevingsbesluitvorming. Zoals een vis zich niet
realiseert dat hij in het water zwemt, is het voor omgevingsjuristen
moeilijk om zich een wereld buiten het omgevingsrecht te realiseren.
Sterker nog, het opzoeken van het juridisch repertoire is zelf een bron
van juridisering. Burgers die direct formeel bezwaar maken tegen
een bouwvergunning bij de buren, moeten niet verbaasd staan kijken
als de buren een (betere) juridisch adviseur inhuren om vervolgens
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door te procederen en juridisch alles uit de kast te trekken om de
bouwvergunning alsnog te realiseren. Een college van burgemeester
en wethouders of een waterschapsbestuur dat burgers met juridische
instrumenten om de oren slaat om het eigen gelijk te halen, moet niet
zeuren dat burgers maximaal gebruikmaken van rechtsbescherming
om de besluitvorming van het college of het waterschap te frustreren.
Kortom, kiezen voor het juridisch repertoire om met juridisering om
te gaan, zal ongetwijfeld voordelen hebben maar ook juridisering uitlokken. Met als netto-effect nogal eens veel (emotionele en financiële)
kosten, veel tijdverlies en verstoorde verhoudingen. Het besturen van
de fysieke leefomgeving wordt in deze omstandigheden een vorm
van wat we ‘ontbindend besturen’ noemen. In plaats van de binding
tussen bewoners, bedrijven en organisaties te versterken worden ze
uit elkaar gespeeld en tegenover elkaar geplaatst in juridische procedures. In plaats van procedures die conflicten beslechten, worden de
procedures zelf inzet van conflict wanneer partijen gefrustreerd verzuchten dat ze niet uit de juridische impasse geraken. En in plaats van
een gesprek over tegengestelde inhoudelijke posities te faciliteren,
ontstaat er vaak een afgeleid conflict dat weinig te maken heeft met de
oorspronkelijke bron. Bijvoorbeeld wanneer een conflict over ervaren
stankoverlast van intensieve veeteelt uitmondt in een discussie over
in het verleden gegunde rechten rondom geurbelasting en in hoeverre
die verlening nog als legitiem beschouwd mag worden. Een bijeffect
van ontbindend besturen is bovendien dat beslissingen die tot stand
komen ook minder geaccepteerd, en dus telkens weer aangevochten,
worden – oftewel: niet-bindend zijn in de alternatieve betekenis van
het woord.
Om ontbindend besturen te voorkomen en tegen te gaan is het
zowel van belang om het juridisch repertoire voor omgevingsbesluitvorming goed te begrijpen als dit te voorzien van alternatieve
actierepertoires en besluitvormingskanalen en -arena’s. Het is niet zo
dat deze alternatieve actierepertoires per definitie te prefereren zijn.
Soms is het beter om gewoon het rechttoe-rechtaan juridische pad
te bewandelen. In plaats van maandenlange gesprekken over kwesties waarbinnen het nauwelijks mogelijk is om tot een compromis te
komen, is het voor een bestuurder, bedrijf of burger soms beter om
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heel snel de gang naar de rechter te maken en deze om een heldere
uitspraak te vragen. In plaats van je als burger mee te laten nemen in
schimmige compromissen met machtige partijen kun je soms beter
gebruikmaken van de rechtsbescherming die de rechtsstaat gelukkig biedt. En om het bestuur te bewegen de eigen regels serieus te
nemen in plaats van zich te laten verlammen door politieke verhoudingen is het soms beter om een omgevingsbesluit direct en volledig
te juridiseren. Kortom, het gaat niet alleen om de vraag hoe het
‘buitenjuridisch’ repertoire eruitziet maar ook om de vraag in welke
omstandigheden het nuttig is dit repertoire in te zetten.
Het antwoord op deze vragen begint met een goed begrip van
juridisering van omgevingsbesluitvorming. Juridisering van
omgevingsbesluitvorming verwijst naar het fenomeen dat het recht
of de rechtsbescherming wordt ingeroepen door een partij bij omgevingsbesluitvorming. Een zuivere jurist zal direct zeggen dat dit altijd of per
definitie gebeurt bij omgevingsbesluitvorming: de omgeving is nu
eenmaal streng gereguleerd en een omgevingsbesluit zonder juridische status is niet denkbaar (of het is geen echt omgevingsbesluit).
Kortom, wie omgevingsbesluitvorming zegt, zegt juridisering. Sinds
de eerste regels op het terrein van het ruimtelijk recht aan het eind
van de negentiende eeuw is er heel wat veranderd. Toen ging het bij
de regels nog vooral om regels die nodig waren voor het mogelijk
maken van uitbreiding van de (stedelijke) bebouwing. Van ruimtelijke ordening was in eerste instantie geen sprake (bijvoorbeeld Van
Buuren, Nijmeijer & Robbe, 2017). Ook de eerste regels om hinder van
bedrijven juridisch aan banden te leggen kenden een beperkte doelstelling en beperkte strekking. Tegenwoordig is vrijwel geen enkel
gebruik van de fysieke leefomgeving ‘ongereguleerd’; sterker nog, het
systeem van de Omgevingswet bevestigt de beweging naar omvattende regulering. Bij omgevingsbesluitvorming is dan ook altijd en
overal sprake van juridisering. De vraag is echter of, en zo ja wanneer
en hoe, het recht en de rechtsbescherming worden ingeroepen door
een van de betrokken partijen. Voor een projectontwikkelaar met een
idee, een bedrijf dat wil uitbreiden, een veehouder die zijn bedrijf wil
ombouwen naar een recreatiebedrijf of een burger die een kavel koopt
om er een woning op te bouwen is de juridische status van het besluit
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een randvoorwaarde, maar niet het doel. Al deze partijen willen iets
veranderen in de fysieke omgeving en een verandering van de juridische status is voor hen annex aan wat ze beogen. Voor de bewoners
in het bovenstaande voorbeeld gaat het om woongenot; hun hobby is
niet het opzoeken van juridische procedures. Voor de eigenaar van het
pand is het verhuren van woonruimte aan arbeidsmigranten een verdienmodel en het opzoeken van juridische procedures vervult geen
intrinsieke behoefte. En het college van burgemeester en wethouders wil de arbeidsmigranten die de lokale bedrijven nodig hebben
op een verantwoorde manier huisvesten, liefst zonder verstrikt te
raken in lange en complexe juridische procedures. Al deze betrokkenen hebben te maken met het recht, maar ze kunnen het inroepen
ervan al dan niet uitstellen tot het moment dat een formeel besluit
nodig is of ze kunnen afzien van het inzetten van rechtsbescherming.
Kortom, wie omgevingsbesluitvorming zegt, zegt juridisering,
maar achter het wanneer en hoe van juridiseren zitten wel degelijk
keuzes. Het begrijpen van juridisering is daarmee het begrijpen
van het samenspel tussen deze keuzes, de dynamiek die deze keuzes
uitlokken en hoe deze keuzes al voorgestructureerd worden door het
omgevingsrecht. Om effectief om te kunnen gaan met juridisering
moeten deze keuzes en de dynamiek ertussen eerst goed worden
begrepen.
2.2
Juridisering heeft macrooorzaken…
Juridisering, het inroepen van het recht en gebruikmaken van
rechtsbescherming, is geen nieuw fenomeen en evenmin beperkt tot
omgevingsbesluitvorming. Al in de jaren tachtig en negentig van de
vorige eeuw spraken onderzoekers over een ‘law explosion’ en een
‘claim culture’ (Friedman, 1994; Howard, 1994). Om te beginnen de ‘law
explosion’. In Nederland, maar ook in sommige andere landen, zijn in
ieder geval vanaf de jaren tachtig zowel het aantal nieuwe regels als
het aantal veranderingen van bestaande regels explosief gegroeid (De
Jong & Herweijer, 2004). Deze groei heeft zich vooral in het bestuursrecht voorgedaan, waaronder ook het ruimtelijk bestuursrecht. Tal van
‘triggers’ zijn hiervoor gesuggereerd, al zijn er maar weinig aangetoond
met empirisch onderzoek. De samenleving zou complexer zijn geworden, de bevolking is gegroeid, de ruimte is schaarser geworden, het
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bestuur reageert op incidenten vooral met nieuwe regels of het veranderen van bestaande regels (de ‘incident-regelreflex’) en de bureaucratie
is specialistischer geworden (zie voor deze discussie Zouridis, 2021).
Voor wat betreft de laatste oorzaak: een afdeling milieu bij een ministerie zet een algemene milieuwet op, als de afdeling wordt gesplitst in
water, lucht en bodem neemt de kans toe dat voor alle drie de terreinen
afzonderlijke wetten worden gemaakt en als de afdeling water weer
wordt gesplitst in oppervlaktewater en grondwater komen daarvoor
weer wetten en ga zo maar door. Ook de toename van Europees recht
wordt als trigger genoemd voor de regelexplosie.
Naast deze triggers zou juridisering ook sociale oorzaken hebben: als
gevolg van individualisering en emancipatie zijn mensen zich meer
bewust van hun juridische bescherming, een gemiddeld hoger opleidingsniveau maakt mensen bureaucratisch-juridisch competenter
en vertrouwen tussen mensen is minder vanzelfsprekend geworden
waardoor ze terugvallen op het recht (Schuyt, 1997). Omdat de sociale
cohesie afneemt, gaan buren liever naar de rechter dan dat ze er
samen uit komen, maken groepen burgers maximaal gebruik van de
mogelijkheden om de uitbreiding van een bedrijf tegen te houden en
stuurt het college van burgemeester en wethouders liever een juridisch waterdichte brief dan dat de wethouder een praatje gaat maken
met de ‘buurtbobo’s’. Juridisering is, gezien de sociale oorzaken, dus
een logisch complement van een veel langer lopend maatschappelijk
proces. Naast de oorzaken zijn er ook oorzaken die als ‘ideologisch’ gezien kunnen worden: met name onder publiekrechtelijk
georiënteerde juristen is de ideologie gegroeid dat het goed is om het
(politiek) bestuur zo veel mogelijk met regels te begrenzen. Lukt dat
niet met inhoudelijke regels en normen, dan maar met procedurele
eisen of met andere checks-and-balances, zo is de dominante overtuiging.1 Vrije ruimte voor het (politiek) bestuur is vanuit dit perspectief
onwenselijk omdat het de deur opent voor willekeur en corruptie.

1

Zie Zouridis 2021, hoofdstuk 5 voor onderzoek in Nederland en daarbuiten.
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2.3
…ook in omgevingsbesluitvorming
Niet alleen is het aantal regels dus toegenomen, ook wordt het juridisch kanaal steeds vaker gebruikt in het maatschappelijk verkeer.
De geopperde oorzaken zijn generiek, in de zin dat ze zich op allerlei
terreinen voordoen. Bovendien kunnen beide fenomenen, regelverdichting en juridisering, elkaar versterken: nieuwe regels roepen
juridisering op (ieder aanbod schept ten slotte de eigen vraag), maar
juridisering kan tot verdere detaillering leiden, die weer nieuwe juridisering oproept, enzovoort. Zo is de toelating van vreemdelingen
in Nederland vergaand gejuridiseerd, net als het verstrekken van bijstand, het verkopen van voedsel of het in dienst nemen van personeel.
Op vrijwel alle terreinen van het maatschappelijk leven doet zich ‘regelverdichting’ voor, een concept dat al decennia terug door de toenmalige
commissie-Geelhoed is gemunt.2 En daaronder of daarachter liggen
de emancipatie van burgers die hun rechten kennen en inzetten en het
(politiek) bestuur dat ieder nieuw probleem het liefst zo snel mogelijk
omzet in regels. Regelverdichting en juridisering zijn algemene maatschappelijke fenomenen, maar ze doen zich ook voor op het terrein van
omgevingsbesluitvorming. Toch lijken ten minste drie oorzaken van
juridisering meer specifiek aan de orde te zijn bij omgevingsbesluitvorming: globalisering van de samenleving, globalisering van het recht
en juridisering an sich.
2.3.1

Globalisering van de samenleving als oorzaak voor juridisering van
omgevingsbesluitvorming

Laten we om te beginnen de casus nemen waarmee dit hoofdstuk
begon: de huisvesting van arbeidsmigranten in een stad als Waalwijk.
Deze stad met zo’n 50.000 inwoners is van oudsher bedrijvig (leder- en
schoenindustrie) en biedt niet alleen werkgelegenheid aan de eigen
inwoners maar ook aan die van de nabijgelegen dorpen. Een aantal
jaren geleden kreeg de stad een ‘boost’ met de vestiging en groei van
Bol.com en toeleveranciers. Naarmate Bol.com uitbreidde, nam niet
alleen de behoefte aan grond toe (een zegen voor het gemeentelijk

2 Commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen,
Deregulering van overheidsregelingen, Eindbericht (Kamerstukken II 1983/84, 17931,
nr. 9, p. 15).
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grondbedrijf ) maar ook de behoefte aan arbeidskrachten. Om competitief te blijven ten opzichte van andere grote en brede webwinkels,
moeten voor Bol.com de prijzen (en dus ook de kosten) laag blijven
en moet de dienstverlening juist op een hoog niveau worden gelegd
(bijvoorbeeld korte levertijden). Voor de arbeidskrachten betekent dit
doorgaans lage(re) lonen en (extreem) flexibele inzet zowel ten aanzien
van de arbeidsduur als ten aanzien van de inroostering. Omdat er in
het geglobaliseerde Nederland weinig drempels zijn voor toetreding
door internationaal opererende kapitaalkrachtige webwinkels, moet
ook Bol.com competitief blijven. Het gevolg: flinke aantallen arbeidsmigranten (in 2021: ca 6.000), waarvan sommigen kort in Nederland
verblijven, anderen wat langer en weer anderen zich definitief vestigen.
Voor het bedrijf van levensbelang, maar wat is eigenlijk het belang
van deze steeds uitdijende onderneming voor de lokale gemeenschap? Natuurlijk, waar arbeidskrachten zijn, profiteert altijd ook de
detailhandel. Maar staan duizenden arbeidsmigranten in een kleine
gemeenschap nog in verhouding tot de winst voor diezelfde gemeenschap? Wat krijgt de lokale gemeenschap hiervoor terug? Precies wat
de casus laat zien: vijftien arbeidsmigranten in een woning in een
gemiddelde straat die in de beleving van de andere inwoners ‘losgezongen’ zijn van de lokale gemeenschap. Dat in deze context burgers
het omgevingsrecht gebruiken om voor hun belang op te komen, is
niet onlogisch. Globalisering heeft geleid tot hoogcompetitieve markten waarin bedrijven alles uit de kast moeten trekken om de kosten
extreem laag te houden en de dienstverleningsstandaarden extreem
hoog. Bovendien ligt de focus van deze bedrijven op de internationale
markt(positie) en niet op de (min of meer toevallige) omgeving waarin
het bedrijf opereert. Meer doen dan de wet voorschrijft kost geld, en
gaat ten koste van de internationale marktpositie of ‘shareholder value’.
Niet gek dus dat het bedrijf zich strikt houdt aan de regelgeving en
zich beroept op zijn juridische positie. Maar omgekeerd vragen burgers zich af wat dat bedrijf eigenlijk voor hen doet: het levert geen of
slechte werkgelegenheid op, wel arbeidsmigranten, luchtverontreiniging en horizonvervuiling. Niet gek dus dat burgers zich vastklampen
aan de rechtsbescherming die het omgevingsrecht biedt en zich
strikt beroepen op hun juridische positie. Het netto-effect: juridisering. Globalisering heeft de belangen tussen bedrijven en burgers
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‘geherconfigureerd’, en dit is een bron geworden van juridisering van
omgevingsbesluitvorming.
2.3.2

Globalisering van het recht als oorzaak voor juridisering van
omgevingsbesluitvorming

Ook een tweede oorzaak van juridisering van omgevingsbesluitvorming heeft iets te maken met globalisering, maar dan met
globalisering van het recht. In Nederland is het recht vergaand
geglobaliseerd, mede door een bewust gekozen open rechtsorde in de
Nederlandse grondwet. Tal van verdragen, regels die door internationale instanties worden gemaakt en in het bijzonder het Europees recht
hebben een impuls gegeven aan een al langer gaande regelgroei die
met de verzorgingsstaat gepaard ging. Al met al is een hypercomplexe
rechtsorde ontstaan en daarmee een enorme groei van wat bestuurskundigen ‘wederzijdse interdependenties’ noemen. Plat gezegd: steeds
meer hangt met steeds meer samen. Een veehouder die in het verleden een stal met varkens had, had met een beperkt aantal regels te
maken. Dat is nu wel anders. De emissies vanuit de stal zijn ‘en detail’
gereguleerd, net als het dierenwelzijn, de hygiëne en de subsidies dan
wel belastingvoordelen. De veehouder heeft te maken met Europese
regelgeving, met nationale regelgeving en lokale normen (bijvoorbeeld
bestemmingsplaneisen). Voor export zijn regels, maar ook voor diervoeder en mest(verwerking). Naast de bestuursrechtelijke normering
van zijn bedrijf, heeft de veehouder te maken met het privaatrecht
(bijvoorbeeld eventuele onrechtmatige daad ten opzichte van buren)
en burgers kunnen ook internationaal vastgelegde grondrechten in
stelling brengen tegen zijn bedrijf(svoering). Een complex geheel van
‘interdependenties’, nog afgezien van private regulering via bijvoorbeeld certificering (denk aan de keurmerken). Keuzes ten aanzien van
emissies hebben gevolgen voor subsidies of belasting, maar ook voor
eventuele onrechtmatigedaadacties. Keuzes voor diervoeder hebben
gevolgen voor emissies maar ook voor wat er in de ‘keten’ met het
vlees gebeurt. Voldoen aan CO2-eisen kan gevolgen hebben voor de
NOX-uitstoot, meer aandacht voor dierenwelzijn kan gevolgen hebben
voor emissies (bijvoorbeeld als dieren buiten de stal mogen komen),
en zo kunnen we nog een tijd doorgaan. Zelfs voor een eenvoudige
veehouder hangt als het gaat om omgevingsbesluitvorming juridisch
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alles met alles samen, laat staan voor een industrieterrein als Moerdijk
of de Rotterdamse haven. Omgevingsbesluitvorming voor wat betreft
woningbouw is niet veel minder complex en dat geldt ook voor
omgevingsbesluiten over een natuurgebied. Het hypercomplexe recht
creëert zoveel onderlinge afhankelijkheden tussen burgers, bedrijven,
belangenorganisaties en overheden dat juridisering onvermijdelijk is.
Alleen al omdat een van de betrokken partijen altijd wel een juridisch
aanknopingspunt kan vinden ergens in de (gelaagde) rechtsorde.
2.3.3

Juridisering als oorzaak voor juridisering van
omgevingsbesluitvorming

Voor wat betreft omgevingsbesluitvorming zien we nog een derde
grote oorzaak voor juridisering. Dat is juridisering zelf. Juridisering
lokt namelijk verdere juridisering uit. Opnieuw biedt de casus huisvesting arbeidsmigranten een treffende illustratie. Stel dat we uitgaan
van de situatie dat huisvesting van arbeidsmigranten niet is gejuridiseerd. Met de komst van arbeidsmigranten ruikt een investeerder
zijn kans en hij koopt een aantal panden om deze te verhuren aan
arbeidsmigranten. Aangezien er op dat moment geen regel is die dit
verhindert, kan de verhuurder aan de slag en hoeft hij zich van de
omgeving niet per se iets aan te trekken. In het geval dat omwonenden
overlast ervaren van deze telkens wisselende groep huurders is een
juridische grond om daar iets aan te doen snel gevonden. Weliswaar
is de huisvesting van arbeidsmigranten niet gereguleerd, er zijn wel
internationale (grond)rechten die het vrij genieten van de eigen woning
waarborgen. Gewapend met de grondrechten zoeken burgers de civiele
rechter op met een onrechtmatigedaadsactie tegen de pandeigenaar.
Krijgen de burgers nul op het rekest, dan kunnen zij altijd nog een
hogere rechter opzoeken. Krijgen de burgers wel gelijk, dan kan de
eigenaar om dergelijke normen bij de gemeente verzoeken om toch ten
minste een volgende keer juridisch houvast te hebben en niet meer,
in zijn ogen, vogelvrij te zijn. In beide gevallen zijn (nieuwe) regels
het gevolg. En als er regels zijn, kunnen deze in toekomstige casussen voer zijn voor nieuwe discussies. Niet alleen over de mate waarin
de regels ‘rechtmatig’ zijn (dat wil zeggen in overeenstemming met
nationaal en internationaal recht), maar ook over de toepassing van de
regels in deze casus. En iedere casus die tot beroep op de rechter leidt,
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kan weer nieuwe jurisprudentie en soms weer nieuwe regelgeving
opleveren. Niet alleen over de materiële norm (bijvoorbeeld in welke
woonomgeving hoe veel arbeidsmigranten per pand), maar ook over
de procedurele eisen waaraan de gemeente al dan niet heeft voldaan bij
het al dan niet verstrekken van een vergunning. Kortom, als eenmaal
een begin gemaakt is met juridisering wordt juridisering zelf weer een
oorzaak voor juridisering.
2.3.4 …maar micro-effecten!
Hoewel voor juridisering dus veel oorzaken kunnen worden aangewezen zijn er in de jaren tachtig en negentig ook tegenbewegingen op
gang gekomen. Deregulering was al een van de grote operaties van de
kabinetten-Lubbers en staat sindsdien zowat standaard op de agenda
van ieder nieuw kabinet. Ook uit de kring van bestuurders kwam in
de jaren negentig het verzet op gang, met name op het domein van
omgevingsbesluitvorming. Onder aanvoering van de toenmalige
Noord-Hollandse commissaris van de Koningin Van Kemenade gaven
bestuurders aan zich te veel bekneld te voelen in hun ruimte om
afwegingen te maken.3 Omgevingsbesluiten met een publiek belang,
zoals besluiten over infrastructuur, kosten veel tijd. Het duurt als
gevolg van juridisering lang om tot daadwerkelijke aanleg te komen.
Ook zijn er voor burgers veel juridische mogelijkheden om de besluitvorming aan te vechten, te vertragen of te frustreren. De bestuurders
geven bovendien aan dat ze vinden dat de democratie op deze manier
wordt uitgehold. Afwegingen ten aanzien van wat het publiek belang
is, horen wat hen betreft op de tafel van democratisch gekozen organen
en niet op die van de bestuursrechter. De echo van deze kritiek zien we
terug in de kritiek op het Urgenda-arrest van de Hoge Raad (december
2019) en in mindere mate op de stikstof/PAS-uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak (mei 2019); onder de noemer ‘dikastocratie’ of
rechters die de macht grijpen, wordt betoogd dat de democratie wordt
uitgehold (zie bijvoorbeeld Corstens & Kuiper, 2020: die zich tegen dit
‘frame’ afzetten).

3 Werkgroep-Van Kemenade, Bestuur in geding: rapport van de Werkgroep inzake
terugdringing van de juridisering van het openbaar bestuur, november 1997.
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Juridisering mag dan macro-oorzaken hebben, de effecten zijn zichtbaar in de dagelijkse omgevingsbesluitvorming in iedere gemeente
en provincie. Zelfs eenvoudige besluiten vergen veel ambtelijke
capaciteit, de expertise is zeker in kleinere gemeenten niet altijd
voorhanden en moet worden ingehuurd en besluiten zijn aanvechtbaar vanuit zo veel verschillende juridische perspectieven dat dit de
besluitvorming kan verlammen. Hoewel de rechter tegenwoordig
snel besluit en de vertraging bij de bestuursrechter daardoor doorgaans beperkt blijft, is volgens sommigen het zogenoemde ‘gezond
verstand’ uit de besluitvorming verdwenen. Al in de jaren negentig
van de vorige eeuw gaf Howard (1994) zijn boek over juridisering de
titel ‘The death of common sense’; daarin laat hij aan de hand van
allerlei voorbeelden zien dat gedetailleerde regels het gezond verstand
verdringen. De traagheid van de besluitvorming, de schier eindeloze mogelijkheden voor obstructie, de ambtelijke en bestuurlijke
capaciteit die nodig is voor de juridische procedures (inclusief forse
inhuur van externe expertise) en de (emotionele en financiële) kosten
bij alle betrokkenen zijn velen een doorn in het oog. Omdat de kosten
verspreid zijn over partijen en gemeenten en de aantallen besluiten
relatief laag zijn, krijgt juridisering relatief weinig aandacht van
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en die
voor rechtsbescherming. Hun aandacht gaat vooral uit naar de grote
beschikkingenfabrieken en de aantallen bezwaren die daar worden
ingediend. Toch zouden de kosten (in brede zin) van juridisering van
omgevingsbesluitvorming wel eens veel hoger kunnen zijn dan die bij
de grote beschikkingenfabrieken. In ieder geval worden wethouders,
projectontwikkelaars, belangengroepen van burgers en bedrijven elke
dag weer aan den lijve met de financiële en immateriële effecten van
juridisering van omgevingsbesluitvorming geconfronteerd.
2.3.5 De noodzaak van bindend besturen
Allerlei macro-oorzaken voor juridisering van omgevingsbesluitvorming ten spijt, bestuurders, burgers, bedrijven en belangengroepen
worden vooral geconfronteerd met de concrete gevolgen van juridisering op microniveau. Ze willen een bedrijf uitbreiden, een park
aanleggen, de bestemming van hun stal veranderen of woningen realiseren en dan blijkt juridisering soms een lust, maar vaak ook een last.
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Goed omgaan met juridisering vergt daarom om te beginnen kennis
over hoe juridisering ontstaat en wat de effecten zijn van juridisering.
Vervolgens is het van belang om zowel over een juridisch als over een
‘buitenjuridisch’ repertoire te beschikken en de dynamiek die beide
repertoires uitlokken te overzien. Gewapend met deze kennis kan dan
een bewuste(re) afweging worden gemaakt over juridisering, gericht
op het versterken van de legitimiteit en effectiviteit van omgevingsbesluiten.
Tegenover het ontbindend besturen, waarvoor juridisering oorzaak én gevolg is, staat bindend besturen. Bindend besturen van de
fysieke leefomgeving verwijst naar het tot stand brengen van legitieme en effectieve omgevingsbesluitvorming die partijen binnen de
omgevingsbesluitvorming aan elkaar, en aan de besluitvormingsprocedures en aan het inhoudelijke gesprek over de kern van conflict
bindt. Daarnaast staat bindend besturen voor bestuur dat bindt, in
de zin dat het tot uitkomsten leidt waaraan betrokkenen gebonden
zijn en die dus niet eindeloos aangevochten worden. In hoofdstuk 8
werken we dit concept verder uit, alsmede een model dat kan helpen
om tot bindend besturen te komen. Om dit concept goed te begrijpen
is het van belang eerst de betekenis van juridisering te doorgronden. Waardoor ontstaat juridisering van omgevingsbesluitvorming
precies en wat doet juridisering met processen van omgevingsbesluitvorming en de partijen die erbij betrokken zijn? We beginnen deze
analyse in het volgende hoofdstuk met de mechanismen die juridisering uitlokken. Hoe raken partijen eigenlijk verstrikt in juridisering
van omgevingsbesluitvorming?
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Hoofdstuk 3
Verstrikt in juridisering:
mechanismen die
juridisering uitlokken?

3.1
De juridische weg, die spreekt toch vanzelf…
Het thema juridisering is internationaal al zo’n vijfentwintig jaren
terug door Lawrence Friedman (1994) op de academische agenda gezet.
Hij formuleert het juridiseringsprobleem voor de Verenigde Staten
(VS) scherp als de ‘elefantiasis of the legal system’: er zijn in de VS te
veel juristen, te veel wetten en te veel juridische procedures. Alleen al
het aantal juristen is enorm gegroeid. Zo is er in de VS op dat moment
per 350 inwoners een jurist beschikbaar, terwijl het aantal juristen per
350 inwoners in Japan op dat moment minder dan een tiende van dat
in de VS is. Het is nou niet zo, aldus Friedman, dat de economie van
Japan zo veel minder (post-)industrieel is dan die van de VS en ook
het opleidingsniveau of de invloed van de publieke sector laat tussen
de VS en Japan geen grote verschillen zien. Kennelijk, zo constateert
Friedman, is de vraag naar juristen in de VS nu eenmaal hoger, wat
ook voor de vraag naar huizen, sorbetijs, of landschapsarchitecten
zou kunnen gelden of, omgekeerd, voor de vraag naar gespecialiseerde
sushikoks in Japan. In relatief korte tijd is de vraag naar juristen, regels
en juridische procedures bovendien enorm toegenomen; Friedman
spreekt zelfs van een ‘law explosion’. Die blijkt niet specifiek voor de VS
te gelden, want ook in Nederland zijn er signalen voor een law explosion.
Zo is in Nederland tussen 1980 en 2004 het aantal artikelen in wet- en
regelgeving meer dan verdubbeld (De Jong & Herweijer, 2004). Zowel
de grote verschillen tussen landen onderling als de grote toename van
het aantal regels en het beroep doen op die regels laat zien dat regelverdichting en juridisering niet van nature gegeven zijn. Er zijn grote
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schommelingen waar te nemen doorheen de tijd, en tussen landen of
rechtssystemen zijn er grote verschillen waar te nemen voor wat betreft
zowel de mate als de vorm van juridisering.
Dat omgevingsbesluiten altijd ook een juridische status hebben, aan
juridische eisen moeten voldoen en langs juridisch voorgestructureerde procedures tot stand komen, is onvermijdelijk. Juridisering
is dus altijd een dimensie van omgevingsbesluitvorming. Toch
zijn er besluiten die meer juridiseren en weer andere besluiten die
minder juridiseren in de betekenis die we daarin in dit boek geven
(het in roepen van de regels dan wel een beroep doen op rechtsbescherming). Voor het ene besluit vormen het omgevingsrecht en het
algemeen bestuursrecht alleen de achtergrond; het recht is er, maar
de besluiten en de veranderingen in de leefomgeving worden voorbereid en komen tot stand zonder al te veel aandacht voor het recht
of zonder dat het recht of de rechtsbescherming expliciet worden
ingeroepen. Deze besluiten zijn ‘laaggejuridiseerd’. Daartegenover
staan de omgevingsbesluiten die ‘hooggejuridiseerd’ zijn: vanaf het
allereerste idee tot en met de allerhoogste rechtsinstantie is het recht
op de voorgrond aanwezig, wordt het voortdurend door (een van de
betrokken) partijen ingeroepen en worden alle mogelijkheden voor
rechtsbescherming benut. Wat maakt dat een besluit laag- of hooggejuridiseerd is? Zou dat te maken hebben met het probleem dat aan
de orde is? Zijn er problemen die als vanzelf juridisering uitlokken,
zoals intensieve veehouderij? Met daar tegenover problemen die
eigenlijk nooit juridisering uitlokken, omdat niemand er last heeft
van een omgevingsbesluit? Of heeft het te maken met (het type) partij? Een burger die toevallig ook nog een verzuurde gepensioneerde
bestuursjurist is, zoekt meteen de wet op, net als de partij met grote
zakelijke belangen of de milieugroep die altijd zo werkt, terwijl voor
de ‘gewone’ burger de kosten van juridisering (financieel, emotioneel)
hoog zijn en de te verwachten opbrengsten laag. Het kan ook te maken
hebben met de aanpak van de gemeente: soms wordt verondersteld dat
een informele, op participatie gerichte aanpak minder juridisering
uitlokt dan een formele brief of een formele bejegening van partijen.
Onderzoek naar de effectiviteit hiervan is schaars.
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De vraag in dit hoofdstuk is waarom omgevingsbesluiten soms
meer en soms minder juridiseren. Daarvoor wordt in paragraaf 3.2
kort gekeken naar welke omgevingsbesluiten eigenlijk bij de rechter
terechtkomen. Dit beeld biedt echter weinig aanknopingspunten voor
een verklaring voor meer of minder juridisering, deels omdat de cijfers maar in beperkte mate een betrouwbare representatie zijn van de
totale populatie aan omgevingsbesluiten die juridiseren, maar vooral
omdat ze niet laten zien welke zaken níet bij de rechter terechtkomen.
Vervolgens hanteren we in paragraaf 3.3 een microscopisch perspectief door drie voorbeelden uit de praktijk van het kennisprogramma
Bindend besturen in Brabant nader te analyseren. Uit de beschrijving
van de voorbeelden halen we vijf mechanismen die juridisering
van omgevingsbesluitvorming uitlokken die we in paragraaf 3.4
presenteren, waarna we in paragraaf 3.5 nog kort stilstaan bij burgerparticipatie als medicijn tegen juridisering en het hoofdstuk eindigen
met het onderwerp van hoofdstuk 4: de waardering van juridisering.
3.2
Het macroscopische perspectief: wat laten de cijfers zien?
Ter voorbereiding van de Omgevingswet heeft het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) een zogeheten ‘nulmeting’ vervaardigd van gerechtelijke uitspraken op het terrein van het omgevingsrecht (CBS, 2020).
Om te beginnen hebben de onderzoekers de totale verzameling uitspraken van bestuursrechters gecodeerd om de omgevingsrechtelijke
uitspraken eruit te filteren. Deze nulmeting laat voor wat betreft de
rechtbankuitspraken de volgende ontwikkeling zien naar wat de onderzoekers ‘geschilsoort’ noemen. Zoals te zien in de onderstaande figuur
lokt de omgevingsvergunning de meeste uitspraken uit gevolgd door
handhavingsbeschikkingen, planschade(beschikkingen) en andere
omgevingsrechtelijke kwesties.
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Figuur 1

Geschilsoort: geschatte ontwikkelingen gedigitaliseerde
uitspraken omgevingsrecht rechtbanken 2007-2008

— Vergunning (alle varianten)/vrijstelling/
ontheffing/projectbesluit
— (besluit/verzoek tot)
Handhaving(sbeschikking)
— Planschadebeschikking
— Overig/Onzeker

Bron: CBS, 2020, p. 21
Verder blijkt uit deze nulmeting dat de eisers bij de rechtbanken
vooral particulieren zijn (meer dan 80 procent) en verweerders vooral
gemeenten (meer dan 90 procent). Het percentage gegronde beroepen
bij de rechtbanken schommelt in de periode 2007-2018 tussen de 30 en
40 procent.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelt
zowel omgevingsrechtelijke zaken in hoger beroep als in eerste aanleg (beroep tegen bestemmingsplannen). De nulmeting laat voor
beide zaakstromen de volgende ontwikkeling in de tijd zien: hoewel
het aantal hogerberoepzaken niet heel sterk fluctueert, is het jaarlijks aantal zaken in eerste aanleg tussen 2009 en 2015 fors hoger dan
in de perioden ervoor en erna. Interessant is dat deze fluctuatie in
eersteaanlegzaken niet kan worden verklaard door het aantal beroepen tegen bestemmingsplannen, omdat dat veel constanter is en
in de meeste jaren zo’n 40 à 45 procent van de zaken omvat. Ook bij
de Afdeling bestuursrechtspraak zijn particulieren voor veruit de
meeste zaken de eisers en gemeenten in de overgrote meerderheid van
de zaken de verweerders. Het percentage gegrond verklaarde beroepen
in beide zaakstromen schommelt in de onderzochte periode rond de
30 procent.
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Figuur 2

Geschilsoort: geschatte ontwikkelingen uitspraken
AbRvS 2008-2019

— Bestemmingsplan/besluit van algemene
strekking
— Vergunning (alle varianten)/vrijstelling/
ontheffing/projectbesluit
— (besluit/verzoek tot)
Handhaving(sbeschikking)
— Overig/Onzeker

Bron: CBS, 2020, p. 33
Figuur 3

Eerste (en enige) aanleg en hoger beroep: aantal
uitspraken omgevingsrecht AbRvS 2008-2019

Bron: CBS, 2020, p. 31
Omdat lang niet alle uitspraken en zaken op www.rechtspraak.nl
terecht komen, laat deze selectie nauwelijks een betrouwbare kwantitatieve analyse in de tijd toe. Ook de online uitsprakenbank van de
Raad van State biedt niet de betrouwbaarheid die nodig is. Hoe wordt
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het rechtsgebied van zaken per zaak bijvoorbeeld precies gekwalificeerd bijvoorbeeld? Als alleen alle als ‘RO’ (ruimtelijke ordening)
gekwalificeerde zaken (dus inclusief hoger beroep, eerste aanleg,
voorlopige voorziening, enz.) in aanmerking worden genomen, ontstaat voor de periode 2007-2018 het volgende beeld.
Figuur 4

Aantal RO-zaken Afdeling bestuursrechtspraak Raad van
State 2007-2018

1600
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0

Bron: www.raadvanstate.nl
Interessant is de verdeling over provincies. In absolute aantallen levert dat het volgende beeld op. Over de hele periode bezien
is Noord-Brabant de hofleverancier voor RO-zaken bij de Raad van
State, gevolgd door Limburg, Gelderland en de provincies Noord- en
Zuid-Holland. Ook als het jaarlijks gemiddeld aantal RO-zaken per
100.000 inwoners wordt bekeken, is de provincie Noord-Brabant op
afstand de koploper. Dat zou iets met de intensieve varkenshouderij
te maken kunnen hebben, maar toch is het interessant dat het sterk
verstedelijkte Zuid-Holland gemiddeld per 100.000 inwoners op nog
niet de helft van het aantal zaken komt en dat provincies met eveneens aardig wat veehouderij (Overijssel en Friesland bijvoorbeeld)
veel minder zaken opleveren. Ten slotte valt op dat de zuidelijke drie
provincies vooroplopen ten aanzien van juridisering op RO-gebied:
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Noord-Brabant met gemiddeld jaarlijks 7,4 zaken per 100.000 inwoners bij de Raad van State, Zeeland 6,2 zaken en Limburg 5,5 zaken.
Tabel 1

Aantal RO-zaken per provincie

Provincie

Aantal zaken 20072018

Aantal zaken per
100.000 inwoners
gemiddeld per jaar

Drente

308

5

Flevoland

112

2,1

Friesland

420

5,3

Gelderland

1658

6,5

290

4

Groningen
Limburg

1948

5,5

Noord-Brabant

2316

7,4

Noord-Holland

1270

3,6

Overijssel

789

5,5

Utrecht

731

4,4

Zeeland

292

6,2

1023

3,7

Zuid-Holland

Bron: www.raadvanstate.nl
De cijfers, het is hiervoor gesteld, zijn onbetrouwbaar. Zo zijn de aantallen zaken die wel bij de rechter terechtkomen niet afgezet tegen het
totaal aantal omgevingsbesluiten. Het zou dus kunnen dat in NoordBrabant zo veel meer omgevingsbesluiten worden genomen dan in
Zuid-Holland dat in Noord-Brabant relatief minder zaken juridiseren.
De mate van juridisering is nauwelijks te bepalen zonder allerlei
‘drijfzandassumpties’. De ratio van gejuridiseerde omgevingsesluiten
ten opzichte van het totaal aantal omgevingsbesluiten is onbekend,
en dus is het vooral speculeren geblazen. Ook zijn de uitsprakenbanken ofwel niet compleet ofwel heeft de kwalificatie van de zaken niet
eenduidig plaatsgevonden. Er zijn wel kwantitatieve patronen (bijvoorbeeld dat de provincie Noord-Brabant vooroploopt in RO-zaken
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State), maar die
leveren niet direct verklaringen op voor meer of minder juridisering.
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Waar een macroscopisch perspectief tekortschiet, biedt een microscopisch perspectief wellicht meer aanknopingspunten om tot een
theorie te komen die verklaringen suggereert voor minder of meer
juridisering van omgevingsbesluiten.
3.3

Het microscopische perspectief: drie voorbeelden uit de
Brabantse bestuurspraktijk

Omdat het macroscopisch perspectief maar weinig zicht geeft op
waarom omgevingsbesluiten wel of niet juridiseren, is ook op microniveau gekeken naar het proces achter juridisering in een drietal
casussen uit de Brabantse bestuurspraktijk. Deze casussen zijn
geanonimiseerd weergegeven.
Casus 1 De veehouder en zijn omgeving
In een landelijke omgeving heeft een veehouder enkele duizenden
varkens in stallen waarin hij al jaren terug voorzieningen heeft getroffen om de emissies te reduceren. Het ‘legaliseren’ van de zogeheten
luchtwassers, in de vorm van aanpassing van de vergunning, stuit op
bezwaren van omwonenden. Sterker nog, naast bezwaar en beroep
kiezen omwonenden ook voor procedures bij de burgerlijke rechter en
aldus stapelen de juridische procedures zich in de loop van de jaren op.
Vanuit omgevingsrechtelijk perspectief zijn er vragen genoeg: blijven
de emissies binnen de vergunde plafonds, blijven de luchtkwaliteit
en de stank binnen de wettelijke normen en is de door omwonenden
ervaren stank causaal toe te rekenen aan de betreffende veehouder? In
het landelijk gebied moet immers altijd rekening worden gehouden
met landbouwgeuren en bovendien zijn in het gebied ook andere stallen aanwezig. Juridisch allemaal interessante kwesties die niet alleen
juristen maar ook technisch adviseurs bezighouden en aansporen tot
onderzoek. Jaren verder zijn veehouder en omwonenden ongelukkig
met de situatie, is de situatie niet veranderd en zijn de (emotionele en
financiële) kosten van de juridische procedures flink opgelopen.
Casus 2 Supermarkten in een middelgrote gemeente
In een middelgrote gemeente bevinden zich verschillende supermarkten, waaronder landelijke supermarktketens. De bestemmingsplannen
en andere juridische instrumenten verbieden niet expliciet de komst
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van nieuwe supermarkten, en een nog niet in de gemeente gevestigde
supermarkt vraagt zonder overleg met de gemeente een vergunning
aan voor een supermarkt. Omdat het gemeentebestuur, gezien de
gevolgen voor de binnenstad, graag greep wil houden op het aanbod
aan winkelvoorzieningen in de gemeente en de verspreiding daarvan
over de stad, is juridisering het gevolg. Het college grijpt naar juridische instrumenten om de vestiging van de nieuwe supermarkt op
een door het bestuur niet gewenste locatie tegen te houden, en zoekt
daarna verder naar andere juridische instrumenten om de vestiging
van de supermarkt te reguleren. Het volledig dichttimmeren van de
gemeente is juridisch lastig zo niet onmogelijk, en ondertussen zoekt
de nieuwe supermarktketen naar de juridische ruimte om zich alsnog
in de gemeente te kunnen vestigen.
Casus 3 Een ongebruikt veldje en snelle restaurants
In een middelgrote gemeente bevindt zich een keurige wijk met aan
de rand een braakliggend veldje langs een doorgaande weg. In de loop
van de tijd zijn er verschillende ideeën en initiatieven om dit veldje te
gebruiken; de laatste jaren ligt er een initiatief van enkele fastfoodketens om zich er te vestigen en de gemeente werkt daar welwillend
aan mee. Het initiatief komt echter niet zonder juridische slag of
stoot tot stand, en dat is op deze plek niet voor het eerst. Bezwaren
van omwonenden, honderden zienswijzen en de dreiging van juridische procedures hangt boven het plan. Intussen heeft een stukje
verderop aan een andere rand van dezelfde wijk een plan voor (sociale
huur)woningen juridisering uitgelokt, en ervaren de bewoners deze
losse projecten telkens als een overval. Het verzet is groot en de wijkbewoners zijn zonder al te veel moeite te mobiliseren om de plannen
te voorkomen. Uiteindelijk steekt de gemeenteraad een stokje voor de
komst van fastfoodketens.
3.4
Juridiseringsmechanismen
Omdat het gaat om drie min of meer willekeurig geselecteerde casussen kan er onderzoeksmatig geen patroon uit worden gehaald voor wat
betreft de vraag of meer of minder juridisering te maken heeft met het
type betrokken partijen (‘lastige burgers’, ‘gewiekste supermarkten’) of
onderwerp (‘natuurlijk veroorzaakt een veehouderij stankoverlast en
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dus juridisering’, ‘wie wil er nu een fastfoodrestaurant om de hoek?’).
Een patroon op basis van factoren uit enkele casussen kan niet worden
gedestilleerd. Wel kunnen uit de onderzochte casussen enkele mechanismen worden gehaald die juridisering kunnen uitlokken. In deze
casussen hebben we vijf van deze mechanismen aangetroffen.
3.4.1

Doorbroken lotsgemeenschappen dragen bij aan juridisering van
omgevingsbesluitvorming

Naarmate burgers en bedrijven dichter op elkaar leven en werken,
hebben ze meer met elkaar te maken. In een dunbevolkt gebied als het
Amerikaanse Montana hebben mensen niet of nauwelijks met elkaar te
maken en zal overlast zich niet zo makkelijk voordoen. In Nederland,
en zeker in verstedelijkt gebied, hebben burgers en bedrijven wel met
elkaar te maken. In zekere zin delen ze de lusten en lasten van het
samenleven: burgers werken bij bedrijven en verdienen er hun brood,
bedrijven sponsoren de lokale sportvereniging, burgers komen elkaar
tegen bij de school van hun kinderen, enzovoort. Samen vormen ze
zoals van Gunsteren (1998) dat ooit noemde een ‘community of fate’,
oftewel een lotsgemeenschap. Juridisering is in deze context niet
vanzelfsprekend; deels omdat het niet aan de orde is in een lotsgemeenschap en deels omdat problemen eerder onderling worden opgelost
dan via een formeel-juridische weg. In verschillende casussen zien we
dat de lotsgemeenschap doorbroken is: de belangen van een bedrijf en
de belangen van omwonenden lopen uiteen en zijn niet verbonden,
de belangen van de ene burger zijn losgekoppeld van de belangen van
een andere burger. Met als gevolg dat iedereen voor zijn of haar eigen
belang gaat staan, dat de wederkerigheid in de relatie verdwijnt en dat
partijen houvast zoeken in hun juridische positie. Ergo, juridisering
van omgevingsbesluitvorming. Het belang van de landelijke supermarktketen, die op een internationaal speelveld opereert, is niet meer
congruent met het belang van de lokale gemeenschap die behoefte
heeft aan een goed voorzieningenniveau. Het belang van een fastfoodketen is niet (meer) congruent met het belang van de wijk waarin deze
(toevallig) gelegen is. En het belang van de veehouder is losgekoppeld
van het belang van de buren. Kortom, de lusten voor de een worden
dan de lasten voor de ander en als een lotsgemeenschap ontbreekt,
is er zowel geen enkele reden voor wederkerigheid en geen enkele
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drempel voor juridisering meer. De casussen laten zien dat doorbroken
lotsgemeenschappen een bron van juridisering kunnen zijn. En ja, projectontwikkelaars en grondspeculatie dragen hier zeker ook aan bij.
3.4.2

Stereotypering van en ongetoetste assumpties over de andere partij
draagt bij aan juridisering

Aan een omgevingsbesluit gaat altijd een korter of langer proces
vooraf. Iemand heeft een idee of wil een initiatief van de grond trekken,
daar gaan anderen zich mee bemoeien (omwonenden, concurrenten,
ambtenaren, bestuurders, belangenverenigingen) en na allerlei interacties komt het dan al dan niet tot een besluit of een uitspraak van een
rechter. Bij alle partijen, van ambtenaren en bestuurders tot bedrijven,
burgers en belangengroepen, ligt het gevaar van stereotypering op de
loer. ‘De gemeente zal wel aan de kant van het bedrijf staan’, ‘die burger is alleen maar tegen’, ‘met deze belangengroep is niet te praten’,
‘de bestuurder wil gewoon scoren’, ‘de politiek kiest altijd voor het
economisch belang’, het zijn maar voorbeelden die we in de besluitvormingspraktijk nogal eens aantreffen. Lang niet altijd worden deze
veronderstellingen over hoe de ander ‘erin zit’ ook getoetst bij die ander
zelf. Is het wel zo dat die lastige burger alleen maar tegen is? Is het
wel zo dat het bedrijf alleen uit is op het maximaliseren van het eigen
belang? Is het wel zo dat die veehouder alleen maar grotere stallen
wil ten koste van alles? En is het wel zo dat de omwonenden helemaal
geen stank of hinder accepteren, omdat ze protesteren tegen uitbreiding van het bedrijf ? Door de veronderstellingen niet te toetsen bij de
andere partij, blijven ze hardnekkig bestaan. En ook al kloppen ze niet,
ze bepalen wel het gedrag van de partij die ervan uitgaat. Met andere
woorden, als de veronderstelling is dat een burger alleen maar tegen is,
zal de gemeente op de juridische toer gaan. En als iemand ervan uitgaat
dat het bedrijf toch alleen het onderste uit de kan wil halen, ligt het
voor de hand om direct het recht, de rechtsbescherming en de rechter
in te roepen. Stereotypes en ongetoetste assumpties over de andere partij werken juridisering van omgevingsbesluitvorming dus in de hand.

43
[ANONYMOUS] | www.boomportaal.nl

eze download van Boom uitgevers is enkel voor individueel gebruik en valt onder de Open Access-regeling

3.4.3

De objectivering en rationalisering van belangen draagt bij aan
juridisering van omgevingsbesluitvorming

Partijen die betrokken zijn bij omgevingsbesluitvorming zoeken nogal
eens naar ‘extern’ houvast voor hun belang. Ze ervaren stankoverlast,
verkeersoverlast, gezondheidsschade, hinder of aantasting van hun
leefkwaliteit dan wel hun schade aan hun activa (nieuwe concurrenten,
waardevermindering van hun woning). Dit belang proberen ze vervolgens te objectiveren, bijvoorbeeld met onderzoek. Dan wordt een
ingenieursbureau ingehuurd dat de verkeers-, geur- of andere overlast
berekent, soms met echte metingen gestaafd en anders op basis van
modellen. Of (ruimtelijk dan wel vastgoed)economen en financiële
experts worden erbij gehaald om de al dan niet vermeende schade te
berekenen. Hoe objectief het onderzoek ook wordt gebracht, het zal
altijd ook veronderstellingen bevatten die bestreden kunnen worden.
En dat is precies wat een ‘tegenpartij’ dan ook doet: de overlast blijft
binnen normen, de overlast kan niet eenduidig worden toegerekend
aan de betreffende activiteit, de overlast kan niet uitsluitend of onomstotelijk worden toegerekend aan het omgevingsbesluit, er zijn twijfels
over de te verwachten effecten, de verwachte waardevermindering is
niet reëel, enzovoort. Met de objectivering sluipt echter ook de juridisering naar binnen, want bij de objectivering gaat het niet alleen om
meten en modelleren maar ook om het toetsen van de metingen en de
modellen aan een norm. En de norm ligt vast in het recht. Wat begint
als een oprechte poging om de belangen(tegenstelling) te objectiveren
en tot een rationalisering te komen van de belangen(tegenstelling),
eindigt als juridisering. En niet zelden tot verschillende rapporten
van ingenieursbureaus en juristen die met tegenstrijdige conclusies
komen.
3.4.4

Projectmatig werken aan de omgeving draagt bij aan
omgevingsbesluitvorming

Ondanks alle pogingen tot ‘integraliteit’ in gemeentebesturen en
-organisaties zien we bij gejuridiseerde omgevingsbesluiten en in
de casussen geïsoleerde projecten. Iemand neemt een initiatief voor
een appartementencomplex op grond die met het oog hierop is aangeschaft, vraagt een omgevingsvergunning aan of verzoekt om een
bestemmingsplanwijziging. Of een ambtenaar of wethouder bedenkt
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iets (er moeten bijvoorbeeld woningen komen op die en die plek) en
dat mondt uit in een omgevingsbesluit. Vanuit de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur worden deze besluiten als ‘project’
aangepakt: het besluit wordt voorbereid, dan volgt er een besluitvormingsproces en dat mondt uit in een besluit. Is het besluit klaar,
dan is het project afgelopen en pakken de ambtenaren en bestuurders
het volgende omgevingsbesluit op. Volstrekt logisch, althans vanuit het gemeentebestuur en de organisatie bekeken. Maar dat is niet
het perspectief van burgers die in een wijk wonen. Voor hen is ieder
‘project’ dat over de wijk wordt uitgerold niet iets geïsoleerds. Vanuit
het bewonersperspectief hangt het bedrijf aan de ene kant van de
wijk samen met de gevaarlijke weg aan de andere kant en de geconcentreerde socialewoningbouw op weer een andere plek in de wijk,
simpelweg omdat deze allemaal ingrijpen op het dagelijks leven in de
wijk en dat is wat mensen ervaren. Door ieder besluit te isoleren en het
‘spel’ als ambtenaren en bestuurders volgens de spelregels te spelen,
worden iedere keer opnieuw de ‘hobbels’ in de besluitvorming (bezwaren, gemeenteraad, rechter) wel genomen. Effectief voor bestuurders
en ambtenaren die ‘iets willen bereiken’, maar vanuit het perspectief
van de bewoners heeft het veel weg van ‘salamitactiek’ waardoor ze de
greep op de samenhang in de wijk verliezen en waardoor de (sociale)
samenhang in de wijk ook daadwerkelijk wordt aangetast. De enige
route die bewoners dan nog hebben, is die van juridiseren.
3.4.5 Het verlangen naar procedurele zekerheid draagt bij aan juridisering
Het laatste mechanisme heeft te maken met de belofte aan houvast die
juridisering in zich draagt. Een (goed) jurist begint met het verkennen
van de eigen juridische positie. Welke normen kan ik gebruiken, is de
procedure die is gevolgd in overeenstemming met de wettelijke eisen,
blijft de vergunning binnen wettelijke normen, ligt er ergens een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak of de Hoge Raad waar ik
gebruik van kan maken? Als eenmaal juridisch houvast voor de eigen
positie is gevonden, is de stap naar juridisering nog maar heel klein.
Het juridisch kader lijkt immers meer zekerheid te verschaffen dan
een ongestructureerd proces van onderhandelingen met buren, met
andere belanghebbenden of met het bedrijf dat een omgevingsvergunning heeft aangevraagd. Waarom zou je in een proces met ongewisse
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uitkomst stappen als de juridische weg zekerheid biedt? Niet alleen
voor juristen is het recht direct beschikbaar, het geldt ook voor ambtenaren en bestuurders. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij
omgevingsbesluitvorming begonnen wordt met het in kaart brengen
van de juridische positie. En bij een omgevingsbesluit zijn er altijd
partijen met een sterkere juridische positie en met een zwakkere juridische positie. Het mechanisme achter juridisering is dat die partij met
een sterke juridische positie ‘zekerheid’ lijkt te hebben die de andere
partijen niet hebben. Het verlangen naar zekerheid dat het recht lijkt te
bieden lokt juridisering uit door via materiële en procedurele normen
een asymmetrische verhouding tussen partijen te creëren, waarbij één
partij altijd meer belang lijkt te hebben bij juridisering dan de andere
partij. Zoals de drie casussen echter laten zien nodigt een juridische
uitspraak in veel gevallen nieuwe juridische procedures uit, waardoor
het recht zijn belofte op juridische zekerheid zeker niet in alle gevallen
in kan lossen.
3.5
Was hier niet (burger)participatie voor bedacht?
De behoefte aan rationaliteit en zekerheid, de doorbroken lotsgemeenschap, stereotypering en een (te) projectmatige aanpak ‘triggeren’
dus juridisering. Interessant is dat juist van burgerparticipatie bij
omgevingsbesluitvorming verwacht werd en wordt dat het deze
mechanismen kan doorbreken (zie ook Verheul, Heurkens & Hobma,
2021). Door initiatiefnemers, ambtenaren, bestuurders, bedrijven
en belangengroepen bij elkaar te brengen in processen van burgerparticipatie kunnen stereotypen en ongetoetste assumpties worden
gecorrigeerd, kunnen belangen bij elkaar worden gebracht en kan de
samenhang tussen een initiatief en de bredere omgeving van bijvoorbeeld de wijk worden geadresseerd. In dit proces ontstaat geleidelijk
een gemeenschappelijke rationaliteit die zekerheid en houvast biedt,
en aldus kan juridisering worden voorkomen. Tot zover de theorie achter burgerparticipatie.
Er zijn ten minste drie redenen waarom deze theorie niet opgaat.
Ten eerste kan burgerparticipatie wel worden gebruikt om de samenhang tussen afzonderlijke projecten te bedenken, maar niet zelden
(ook in de beschreven casus) is burgerparticipatie net zo geïsoleerd
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en verkokerd als de omgevingsbesluitvorming zelf. Door de burgerparticipatie uitsluitend te koppelen aan het omgevingsbesluit
wordt bij burgers niet het gevoel weggenomen dat ze het besluit ‘over
zich heen krijgen’; sterker nog, dat idee wordt door de inrichting
van het proces eerder bevestigd dan weggenomen. Ook ruimte voor
verbreding is er lang niet altijd. Of er is wel burgerparticipatie voor
bredere vraagstukken, maar die zijn dan weer zo groot, abstract en
beleidsmatig dat ze voor burgers niet herkenbaar zijn. Dan worden
burgers betrokken bij bestuurlijke of zelfs ambtelijke dilemma’s die
niet gaan over de dagelijkse werkelijkheid in een buurt of wijk maar
over de gemeente als geheel (‘kiezen we voor economie of voor meer
groen’?). Als burgerparticipatie niet gebruikt wordt om een project of
omgevingsbesluit in context te plaatsen, is burgerparticipatie zeker
geen barrière voor juridisering.
Ten tweede kan burgerparticipatie in theorie worden ingezet om de
belangen van burgers, bedrijven en belangengroepen ‘in alignment’
te brengen en dus de ‘lotsgemeenschap’ te herstellen. Dat vergt wel
dat burgerparticipatie meer wordt georganiseerd als een onderhandelingsproces dan een informatie- of communicatieproces. Niet zelden,
ook in de beschreven casus, is burgerparticipatie niet meer dan het
toelichten van de plannen en het aanhoren van de zienswijzen, of een
creatieve oefening om burgers te prikkelen om over hun omgeving
na te denken. Ruimte voor aanpassing, onderhandeling (ook met
de initiatiefnemers), uitruil en ‘package deals’ is er veelal niet, ook
niet in de creatieve sessies waarin burgers worden geraadpleegd over
hun toekomstbeelden of ideeën. Het dominante beeld is toch dat
burgerparticipatie gericht is op het ophalen van zienswijzen, het
presenteren en beargumenteren van vooraf goed voorbereide plannen
en eventueel het wegnemen van misverstanden. Ook al kan dit tot
confrontaties leiden, zelden wordt burgerparticipatie bewust opgezet
en ingezet als ‘goede confrontatie’ die uitmondt in een gemeenschappelijke probleemdefinitie.
Er is nog een derde reden waarom burgerparticipatie de genoemde
mechanismen momenteel niet doorbreekt. Ook voor burgerparticipatie geldt namelijk dat het in de juridiseringsval terecht is gekomen.
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Niet alleen is participatie lokaal in verordeningen geregeld en is het
voorwerp van participatiebeleid geworden, het is ook een rol gaan
spelen in juridische procedures. Heeft de gemeente zich aan de eigen
participatieverordening gehouden, is een onderwerp wel of niet
participatie- dan wel referendumwaardig en zijn burgers afdoende
geraadpleegd volgens iets als het ‘participatiebeginsel’? Het zijn
ten minste deels juridische vragen geworden waaromheen juridische strijd kan worden gevoerd. De komst van de Omgevingswet,
met daarin de optie om voor buitenplanse besluiten participatie
te verplichten, versterkt juridisering van burgerparticipatie. En
met juridisering komt formalisering van het participatieproces,
waardoor de kans dat er een ‘ware’ dialoog plaatsvindt alleen maar
minder wordt en de kans dat een ritueel wordt afgewerkt alleen
maar groter wordt. Belangen aan elkaar binden, zo leert de ‘onderhandelingstheorie’, gaat gepaard met stevige confrontaties, met
doorvragen op achtergronden en doelen van standpunten en met
ruimte voor beweging (bijvoorbeeld Lewicky, Barry & Saunders,
2010). Juridisering maakt dit allemaal niet per se onmogelijk, maar
evenmin waarschijnlijk. Wat resteert, is een beroep op het recht en de
rechter in de hoop dat deze een belangenafweging maakt. In deel 2 en
3 van dit boek gaan we dieper in op de werking en de bijwerking van
participatie als actierepertoire om tot het bindend besturen van de
omgeving te komen.
3.6
Naar een waardering van juridisering
In dit hoofdstuk is het leerstuk van juridisering van omgevingsbesluitvorming verkend. Bij omgevingsbesluitvorming is altijd sprake van
juridisering; er bestaat niet zoiets als ‘buitenjuridische omgevingsbesluitvorming’. Toch kan de mate waarin wordt gejuridiseerd, de
mate waarin dus het recht dan wel de rechtsbescherming bij de rechter
worden ingeroepen, verschillen. Per provincie lijkt het beroep op de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verschillend en
ook onderzoek naar rechtspraak op het terrein van het omgevingsrecht
laat zien dat juridisering in de loop van de tijd kan verschillen. Een
‘microanalyse’ van enkele casussen uit de Brabantse bestuurspraktijk
laat een vijftal mechanismen zien die juridisering in de hand werken.
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Er is dus meer en minder juridisering en we kunnen uit de praktijk
ook mechanismen destilleren die juridisering uit kunnen lokken.
Maar hoe moeten we meer en minder juridisering eigenlijk waarderen? Nogal eens lijken ambtenaren en bestuurders juridisering als
negatief te waarderen. Juridisering kost (ambtelijke) tijd en geld en
juridisering staat soms in de weg aan het realiseren van bestuurlijke
doelen als woningbouw of uitbreiding van werkgelegenheid. Ook initiatiefnemers juichen juridisering zelden toe, omdat het ook hen tijd
en geld kost. Besturen en bedrijven kunnen tijd en kosten ‘rationeel’
afwegen, voor burgers brengt juridisering ook emotionele of immateriële kosten met zich mee. Ze doen een beroep op de rechter en ze
zoeken het juridisch conflict op met een naastgelegen buur of bedrijf
en in ieder geval met hun eigen gemeentebestuur. Juridische procedures kunnen jaren doorwerken in de onderlinge verhoudingen. Het
beeld heerst vaak dat slechts weinigen garen spinnen bij juridisering,
afgezien natuurlijk van de talrijke juridisch adviseurs op het terrein
van het omgevingsrecht. En juridisering leidt er nogal eens toe dat
het aanvankelijk probleem (bijvoorbeeld overlast) een metamorfose
ondergaat en ineens een juridisch probleem wordt (bijvoorbeeld is al
dan niet sprake van een voldoende gemotiveerd besluit conform de
Algemene wet bestuursrecht). Of juridisering in zo’n afgeleid conflict
nog bijdraagt aan het oplossen van het aanvankelijk probleem is maar
de vraag.
Dat juridisering door betrokkenen dus als onwenselijk wordt gezien,
is alleszins begrijpelijk. Toch is dit niet het hele verhaal. Want juridisering van omgevingsbesluitvorming kan ook voordelen hebben.
Om te beginnen kan juridisering een kwestie die jaren voortsleept in
één klap beslechten, bijvoorbeeld door een uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak of door de rechtbank. Aan een anders schijnbaar
eindeloos proces kan met een enkele uitspraak van de rechter een eind
worden gemaakt. Daarnaast is bij omgevingsbesluitvorming nogal
eens sprake van asymmetrische machtsposities: het grote bedrijf
versus de omwonenden of een kleinere gemeente, een gemeentebestuur versus een groepje wijkbewoners of, omgekeerd, een landelijk
opererend bedrijf of een landelijk opererende gespecialiseerde
belangengroep versus een gemeentebestuur. Hoewel juridisering
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bestaande machtsasymmetrie tussen partijen kan versterken, kan een
rechter de asymmetrie tussen de partijen ook compenseren. Zo kan
de rechter de belangen en rechten van burgers beschermen tegen een
machtiger overheid of bedrijf. Ten slotte kan een rechter soms een
ondergeschikt of afwezig maatschappelijk belang een plek geven,
zoals blijkt uit omstreden uitspraken als het Urgenda-arrest van de
Hoge Raad.
Juridisering van omgevingsbesluitvorming kan dus zowel positief als
negatief gewaardeerd worden. Welk oordeel geveld wordt, hangt om te
beginnen af van het perspectief. Een burger die zich beschermd weet
door het recht, zal juridisering toejuichen, terwijl een burger die door
een batterij juristen uit de ambtelijke organisatie wordt gekoeioneerd
het liever buiten het recht had opgelost. Daarnaast hangt een oordeel
over juridisering af van de context en de effecten die het sorteert in
een concrete situatie. In het volgend hoofdstuk verkennen we of we
aan de hand daarvan ‘goede’ en ‘slechte’ juridisering kunnen onderscheiden.
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Hoofdstuk 4
Goede en slechte juridisering
4.1
Juridisering is niet objectief, maar subjectief
De maatschappelijke status van juristen is in Nederland wat dubbelzinnig. Zowel in kringen van bestuurders als onder burgers bestaat het
idee dat juristen problemen moeilijker maken dan ze zijn, dat advocaten de regels gebruiken om verdachten hun straf te laten ontlopen
en dat als het probleem juridisch wordt, het eigenlijk al te laat is om
een probleem nog fatsoenlijk op te lossen. Ook in overheidsdienst zijn
juristen niet altijd populair en roepen ze het beeld op van ‘nee-zeggers’:
ze zeggen vooral waarom iets wat een bestuurder of beleidsmaker wil
niet kan. Kortom, het is beter juristen erbuiten te houden; bovendien
kom je, als ze eenmaal binnen zijn, ook niet meer van ze af.
Soms zijn juristen ineens wel welkom. De burger of belangengroep
die zich tegen een vervuilende fabriek in de omgeving verzet, kan
met hulp van juristen soms het bedrijf aanpakken. De bestuurder die
een weg wil aanleggen, kan met hulp van zijn juristen tegen publieke
weerstand in toch doorgaan met zijn plannen. De ambtenaar die zijn
project verder wil brengen, hoeft niet eindeloos te wachten omdat het
omgevingsrecht ook natuurlijke ‘deadlines’ kent. En het bedrijf dat
wil uitbreiden, heeft juristen nodig om ervoor te zorgen dat dit desnoods door de hoogste rechter mogelijk wordt gemaakt.
Wat voor juristen geldt, geldt ook voor juridisering. Hoe het gewaardeerd wordt, hangt af van het gekozen perspectief. Diegenen die
belang hebben bij juridisering (het bedrijf komt er sneller of juist
niet, de vervuiling wordt teruggedrongen of juist toegestaan) of voor
wie juridisering een oplossing is voor hun problemen, juichen juridisering toe en diegenen die er last van hebben beklagen zich erover.
In deze zin is er objectief gezien geen goede en slechte juridisering.
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Of juridisering als goed of slecht wordt gezien, hangt af van het gekozen perspectief. Ook de theorie over en het onderzoek naar overmatige
juridisering en bureaucratisering (de zogeheten ‘red tape theory’,
ingezet door Kaufman, 1977 en uitgewerkt in onder meer Bozeman
& Feeney, 2011), die begon als een objectieve poging functionele en
disfunctionele ‘red tape’ te onderscheiden, is uitgemond in subjectief
onderzoek naar gepercipieerde ‘red tape’. Dus niet ‘waar komt red tape
vandaan en hoe komen we ervan af?’ maar ‘wanneer ervaart iemand
iets als red tape?’. Pogingen om goede van slechte juridisering te
onderscheiden lopen telkens uit in subjectivering: het hangt ervan
af vanuit welk perspectief je het bekijkt. Voor de een is een lange juridische procedure een hel, voor de ander een feest. Voor de een is het
gedetailleerd en uitgebreid vastleggen van regels onnodige juridisering, voor de ander is dit juist gewaardeerd houvast.
Of en wanneer juridisering in het algemeen goed dan wel slecht
is, is in objectieve zin dus niet vast te stellen. Dat geldt ook voor
juridisering van omgevingsbesluitvorming, het onderwerp
van dit boek. Toch zijn er in het denken over en onderzoek naar
(bestuurs)recht wel pogingen ondernomen om vanuit een algemenere
benadering goede en slechte juridisering te onderscheiden. Zo is er
een beweging van rechtsgeleerden die al decennialang pleit voor een
responsieve benadering omdat die zou uitmonden in goede juridisering (ingezet door Nonet, Selznick & Kagan, 1978). Geleidelijk heeft
deze beweging voet aan de grond gekregen, ook in het bestuursrecht
(en het omgevingsrecht). In extremo verzet deze beweging zich tegen
de opvatting van het recht als autonoom stelsel voor het reguleren van
maatschappelijke verhoudingen los van de sociale context. In plaats
daarvan zou het (bestuurs/omgevings)recht instrumenteel moeten
zijn voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Een keuze
voor meer responsief of probleemoplossend recht, zo geven de voorstanders van responsief recht aan, is niet alleen normatief gewenst
maar zou ook gegrond zijn in theorieën en empirisch onderzoek uit
de rechtspsychologie, de (rechts)economie en de bestuurswetenschappen.
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In dit hoofdstuk gaan we na een korte schets van probleemoplossend
omgevingsrecht als goede juridisering in paragraaf 4.2 te rade bij de
rechtspsychologie in paragraaf 4.3. Daar is inmiddels behoorlijk veel
onderzoek beschikbaar naar ‘procedural justice’ of procedurele rechtvaardigheid. (Rechts)psychologisch onderzoek laat zien dat goede
juridisering om te beginnen procedureel rechtvaardige juridisering
is of, met andere woorden, voldoet aan basale eisen van ‘procedural
justice’. In het perspectief van de rechtspsychologie gaat het wel om
een subjectief oordeel over goede en slechte juridisering, dus procedurele rechtvaardigheid bezien vanuit het individu dat betrokken
is bij juridisering. Vervolgens kijken we in paragraaf 4.4 vanuit een
economisch perspectief naar goede en slechte juridisering. Vanuit dit
perspectief is bijvoorbeeld onderzoek verricht naar de kosten en baten
van juridisering, bezien vanuit de partijen die van het recht en de
rechtsbescherming gebruikmaken. Kosten en baten zijn in dat onderzoek in brede zin opgevat; het gaat niet alleen om financiële kosten en
baten, maar ook om emotionele en relationele kosten (en baten) van
juridisering. Onderzoek hiernaar geeft ook een indicatie over goede
en slechte juridisering. Ten slotte zijn er in de bestuurs- en organisatiewetenschappen de genoemde theorieën over ‘red tape’ die we in
paragraaf 4.5 bespreken. Ook hieruit kunnen enkele inzichten worden
gedestilleerd om goede en slechte juridisering te onderscheiden. Aan
het einde van het hoofdstuk maken we de balans op.
4.2

Recht en juridisering: van losgezongen juristerij naar
probleemoplossend recht

Kritiek op juridisering en juristen is van alle tijden. Problemen, discussies en conflicten ondergaan een transformatie zodra ze in de wereld
van het recht worden getrokken en die transformatie is niet voor
iedereen te begrijpen. Het worden dan juridische kwesties die langs
juridische lijnen worden gedefinieerd, waarbij niet het probleem centraal staat maar het probleem zoals dat rechtens wordt omschreven.
Dat levert nogal eens discrepanties op die voor onbegrip zorgen tussen
juristen en niet-juristen. Waar het voor een niet-jurist duidelijk is dat
A toch echt B van het leven heeft beroofd, moet moord of doodslag
rechtens nog worden bewezen waarbij juridische details ertoe doen.
Waar voor een bestuursjurist er geen sprake is van een besluit omdat
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niet is voldaan aan de voorwaarden voor een besluit in de Algemene
wet bestuursrecht, is het besluit in de ogen van de meeste niet-juristen
al lang genomen. Waar voor de niet-jurist een veehouderij overlast of
stank oplevert, gaat het voor de jurist om de vraag of de emissie binnen
de vergunningsvoorwaarden blijft, ook als de hele omgeving dat als
stank ervaart. Als hedendaags alchemisten brouwen juristen met feiten, regels en normen een juridische redenering op en gaan er dan in de
ogen van niet-juristen mee goochelen tot er iets uit komt wat voor de
gespecialiseerde jurist logisch is maar voor ieder ander volstrekt onbegrijpelijk. De ‘kloof ’ tussen niet-juristen en juristen roept kritiek van
beide kanten op. De advocaat van een verdachte die zich beklaagt over
‘trial by media’ omdat er publiek debat is over de daad van een cliënt
begrijpt maar weinig van hoe de wereld er buiten het recht uit ziet.
Omgekeerd snapt de niet-jurist voor wie een overduidelijke dader niet
veroordeeld wordt of er met een lichte straf van af komt maar weinig
van het recht.
Ook al is de kritiek op juridisering en juristen van alle tijden, sinds
de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw hebben rechtsgeleerden geprobeerd om hier iets aan te doen. De ‘law & society’-beweging
heeft zich de kritiek op juristerij ter harte genomen en denkt al
decennia na over manieren om het recht beter met de maatschappij
te verbinden. Het gesloten en autonome (los van de werkelijkheid
staande) denkkader van het recht wordt gezien als het grote probleem
van juridisering. Tegenover deze ‘slechte’ juridisering is al decennia
terug de ‘goede’ juridisering geplaatst die lange tijd vooral gezien
werd als ‘responsieve’ juridisering (zie bijvoorbeeld Nonet, Selznick
& Kagan, 1978; maar ook Hertogh, 2018b). Met meer responsiviteit of
openheid voor maatschappelijke wensen, verlangens en percepties
zou het recht dichter bij de dagelijkse leefwereld van burgers worden
gebracht of zou zelfs ‘rechtsvervreemding’ kunnen worden voorkomen (Elzinga, 1990; Hertogh, 2006a). Waar slechte juridisering
staat voor de gesloten wereld van het ‘autonome’ recht, is goede juridisering het responsief recht. Enkele jaren terug heeft de beweging naar
responsief recht een nieuwe impuls gekregen met een nieuw concept: probleemoplossend recht en probleemoplossende juridisering
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(inclusief rechtspraak). Verberk (2011) vat de uitgangspunten van probleemoplossende rechtspraak als volgt samen:
1. ‘Nadruk op probleemoplossing’. In plaats van een zuivere rechtstoepassing zou de rechtspraak erop gericht moeten zijn om een
daadwerkelijke bijdrage te leveren aan het oplossen van het probleem, zoals het aanpakken van de oorzaken van crimineel gedrag.
2. ‘Teamaanpak’. Vanouds is de geschillenbeslechting door de rechter een kwestie van ‘splendid isolation’. De rechter staat buiten
de partijen, is onafhankelijk en neutraal, en moet zijn oordeel
baseren op de situatie en het recht. In de probleemoplossende
benadering van het recht is wat de rechter doet onderdeel van een
bredere aanpak, gericht op het adresseren van het onderliggend
probleem. In het strafrecht betekent dit dat gekeken wordt naar
de onderliggende oorzaken voor een recidiverende verdachte, zoals drugsgebruik of het ontbreken van een woning. In plaats van
geheel autonoom te oordelen over het delict, past de rechter zijn
uitspraak in de bredere aanpak van bijvoorbeeld het drugsgebruik.
Ook in het omgevingsrecht is een probleemoplossende aanpak
denkbaar, door bijvoorbeeld bij geschillen over een horecavergunning niet alleen te kijken naar het juridisch kader maar ook met de
omwonenden en de exploitant de mogelijkheden te onderzoeken
om overlast te voorkomen.
3. Rechtsgevolgen zijn afhankelijk van de vraag of daarmee ook het
probleem wordt opgelost. Verberk (2011) spreekt in haar onderzoek
naar probleemoplossend strafrecht van ‘hulpverlening in een
strafrechtelijk kader’. Het gaat niet om de zuivere en strikte toepassing van rechtsgevolgen (als een voorwaardelijke straf bijvoorbeeld) maar om het inzetten van de rechtsgevolgen om een gewenste toestand te bereiken (iemand afhouden van drugsgebruik
bijvoorbeeld). In het omgevingsrecht zou een probleemoplossende
aanpak bijvoorbeeld kunnen inhouden dat het vernietigen van een
vergunning afhankelijk wordt gemaakt van de vraag of de overlast
voor omwonenden ook daadwerkelijk is beperkt.
4. ‘Rechterlijk toezicht’, door Verberk uitgelegd als het inzetten
van ‘het gezag van rechters om normnaleving te bevorderen’. De
rechter houdt het niet bij het voorgelegd geschil en een vonnis,
maar zet zijn gezag in om toe te zien op daadwerkelijke oplossing
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van het probleem. Met andere woorden, in het voorbeeld van de
horecavergunning zou dit betekenen dat de rechter een tijd lang
blijft toezien of er daadwerkelijk overlast optreedt en in dat geval
ook daadwerkelijk ingrijpt.
5. ‘Maatschappelijke betrokkenheid’. Probleemoplossende rechtspraak betrekt ‘nadrukkelijk de gemeenschap, de “community”’,
bij (de) activiteiten. Merendeels gaat het om professionals: de
ketenpartners, overheidsorganisaties, maatschappelijk werk en
andere hulpverleningsinstanties. Soms zijn ook burgers actief
betrokken bij probleemoplossende rechtspraak.
6. ‘Directe interactie tussen rechter en verdachte’. Omdat Verberks
onderzoek gaat over probleemoplossend strafrecht, gaat het haar
om een dialoog tussen rechter en verdachte. In het omgevingsrecht zou het gaan om een daadwerkelijke dialoog tussen de rechter, de appellant en de verweerder, die niet alleen gericht is op het
scherp krijgen van de feiten en de situatie (nogal eens de kern van
het gesprek tijdens een bestuursrechtelijke zitting) maar vooral op
het verkennen en zoeken naar mogelijkheden om het probleem op
te lossen.
7. ‘Proactieve opstelling van de rechter’. Niet alleen in de rechtszaal,
ook daarbuiten kenmerkt het optreden van de rechter zich door
een proactieve houding. Sterker nog, de rechter zou een ‘leidende
rol’ nemen ‘in het teamoverleg’ waarin de ‘stakeholders’ werken
aan een oplossing van het probleem.
In deze normatieve benadering van goede en slechte juridisering
is het verschil ertussen dus gelegen in de mate waarin juridisering
daadwerkelijk bijdraagt aan het scherp krijgen en oplossen van het
probleem. Goede juridisering zorgt ervoor dat problemen centraal
staan en worden opgelost, slechte juridisering blijft bij een (van het
probleem losgezongen) toepassing van het recht op een individuele
casus. Om goede juridisering mogelijk te maken en slechte juridisering te vermijden, zouden juridische procedures en de inrichting
van juridische instituties (meer) toegesneden moeten worden op probleemoplossing. In het bestuursrecht is de beweging naar responsief
of probleemoplossend recht overigens al jaren gaande. Zo beschrijven
Mein en Marseille (2020) een onderzoek naar een probleemoplossende
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bezwaarafhandeling in vijf Noord-Hollandse gemeenten. Hun onderzoek suggereert dat bellen naar bezwaarmakers om erachter te komen
waar nu eigenlijk precies het probleem zit ertoe kan leiden dat het
bezwaar wordt ingetrokken. Dat heeft minder met het bellen zelf te
maken dan met de houding van de ambtenaar die belt; naarmate die
bezwaarafhandelaar een responsievere houding inneemt, neemt de
kans dat het bezwaar wordt ingetrokken toe. Zaaks- of procesgerichte
bezwaarafhandelaars blijken toch weer anders te bellen met bezwaarmakers dan ‘mens- en oplossingerichte’ afhandelaars. Dat is niet per
se een individuele keuze van de afhandelaars, aldus Mein en Marseille
(2020), maar een uiting van een bredere organisatiecultuur in de
gemeente.
Allewijn (2016) neemt rond de eeuwwisseling in Nederland een overgang waar naar responsief bestuursrecht. Aanleiding daarvoor zijn
volgens hem onder meer evaluaties van de Algemene wet bestuursrecht waaruit onvrede van burgers blijkt die niet het gevoel hebben
dat hun bezwaar goed opgepakt wordt in de procedures die op rechtmatigheid van besluiten zijn gericht. De vorm waarin de overgang
naar een responsieve bestuursrechtspraak is gemaakt is die van de
Nieuwe zaaksbehandeling. In het kader daarvan zijn zogeheten regiezittingen bij de bestuursrechter gemeengoed geworden, waarin ‘alle
juridische en niet-juridische aspecten van de voorliggende kwestie
met partijen zouden worden besproken, waarop onderzocht zou kunnen worden of partijen nog belangstelling hebben voor een informeel
gesprek en/of een minnelijke oplossing, en als dat niet het geval was:
bewijsvragen zouden worden doorgenomen, en het eventuele gebruik
van nieuwe finaliteitsinstrumenten zoals de (formele of informele)
bestuurlijke lus zou kunnen worden voorbereid’ (Allewijn, 2016). Een
dergelijke Nieuwe zaaksbehandeling zou in ieder geval moeten bijdragen aan het snelle(r) en finale(r) beslechten van het bestuursrechtelijk
geschil. Deze overgang markeert volgens Scheltema (2015) het verschil
tussen een bureaucratische en een responsieve rechtsstaat. In de kern
komt de responsieve rechtsstaat bij Scheltema neer op de volgende
verandering: ‘Uitgangspunt moet dan niet zijn: welk gedrag schrijft
de regel mij als ambtenaar voor?, maar: hoe kan ik – met inachtneming van de regels – het door de overheid beoogde doel bereiken?’
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(Scheltema 2015, p. 288). Dat deze verandering van attitude bijdraagt
aan de legitimiteit van het bestuursrechtelijk handelen (inclusief
bezwaar en beroep) wordt volgens Scheltema bevestigd door inzichten uit de theorie over procedurele rechtvaardigheid.
4.3
Procedurele rechtvaardigheid
De empirische onderbouwing voor deze theorie over procedurele rechtvaardigheid wordt geleverd door de rechtspsychologie. Daarin is het
onderzoek naar procedurele rechtvaardigheid een goed begin voor het
onderscheid tussen goede en slechte juridisering. Dat onderzoek laat
de kenmerken zien van wat als goede juridisering wordt beschouwd.
Deze kenmerken worden doorgaans samengevat onder de noemer procedurele rechtvaardigheid (‘procedural justice’). Aanleiding voor het
onderzoek naar procedurele rechtvaardigheid is een studie van Tyler
(2006). Hij onderzocht waarom mensen bereid zijn bevelen van autoriteiten, al dan niet in de vorm van concrete besluiten (bijvoorbeeld
een rechterlijke uitspraak of een boete), na te leven. Daarbij toetste hij
eerst de hypothese van instrumentele naleving, waarin mensen een
gecalculeerd risico nemen op basis van (hun inschatting van) pakkans
en strafhoogte. Met andere woorden: mensen leven regels na om een
straf te vermijden. Als de pakkans en de strafhoogte hoog zijn, stelt de
hypothese van instrumentele naleving dat mensen bereid zijn de wet of
het besluit na te leven. Daartegenover onderzocht Tyler de hypothese
van ‘normatieve naleving’, die stelt dat mensen een wet of een besluit
naleven vanwege normatief commitment. Normatief commitment
verwijst naar de mate waarin mensen zich in normatieve zin gebonden
voelen aan een wet of een besluit. Het gaat er dus niet om of iemand
het (in normatieve zin) eens is met een wet of besluit, maar een wet of
besluit als iets beschouwt waaraan hij of zij normatief gebonden is. Het
normatief commitment aan de regel of het besluit kan een kwestie zijn
van persoonlijke moraliteit (‘ik vind dat je regels moet naleven en houd
me er daarom aan’), maar ook van legitimiteit (‘ik accepteer dat deze
regels voor mij gelden en houd me er daarom aan’). Toen Tyler vervolgens ging onderzoeken waarin de legitimiteit zit op basis waarvan
mensen bereid zijn wetten en besluiten na te leven, bleek procedurele
rechtvaardigheid een belangrijke rol te spelen. Als mensen wetten en
besluiten zien als procedureel rechtvaardig, worden ze als legitiem
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beschouwd en meer nageleefd. Instrumentele naleving, via pakkans
en strafhoogte, bleek minder van belang. Wat maakt dat een wet of
een besluit als procedureel rechtvaardig wordt gezien? Tyler (2006)
beschrijft procedurele rechtvaardigheid als een ‘multidimensional’
concept. Het omvat een aantal dimensies, aldus Tyler:
1. Om te beginnen moeten mensen het idee hebben dat ze de gelegenheid hebben gehad om deel te nemen aan het besluitvormingsproces, bijvoorbeeld door het inbrengen van hun argumenten en
gehoord te worden.
2. Daarnaast moeten mensen het idee hebben dat de besluitvormers
neutraal en onbevooroordeeld te werk zijn gegaan.
3. Vervolgens verwachten mensen dat besluitvormers eerlijk zijn en
hun besluiten baseren op ‘objectieve’ informatie over de situaties.
4. Mensen hechten volgens Tyler (2006, p. 164) veel gewicht aan een
beleefde en respectvolle bejegening.
5. Procedurele rechtvaardigheid heeft ook te maken met de motieven
die mensen afleiden uit het gedrag van de besluitvormers. Mensen
moeten het idee krijgen dat de motieven ‘fair’ oftewel eerlijk zijn.
6. Ten slotte hangen oordelen over procedurele rechtvaardigheid ook
samen met ‘eerlijke uitkomsten’. In de woorden van Tyler (2006,
p. 164): een procedure die voortdurend tot oneerlijke uitkomsten
leidt, zal uiteindelijk ook als oneerlijk worden beschouwd.
Uit deze theorie kan worden afgeleid dat goede juridisering ook procedureel rechtvaardige juridisering is. Latere studies, ook in Nederland,
lijken deze theorie over procedurele rechtvaardigheid te bevestigen. Als juridisering dus inhoudt dat mensen gehoord worden, dat
mensen neutraal, onbevooroordeeld, respectvol en objectief worden
behandeld, dat de besluitvormers eerlijk zijn en de uitkomsten redelijk zijn, kan van goede juridisering worden gesproken. Is hiervan
geen sprake, bijvoorbeeld omdat mensen niet eerlijk worden behandeld, besluitvormers partijdig zijn of niet eerlijk in hun motieven, en
mensen niet de kans krijgen hun belang naar voren te brengen, dan
is sprake van slechte juridisering. Vanuit deze theorie maakt het niet
uit wie de besluiten neemt; dat hoeft dus ook niet per se een rechter
te zijn. Ook voor besluiten door ambtenaren, burgemeesters of colleges van B&W geldt dat ze meer of minder procedureel rechtvaardig
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kunnen zijn en daarmee meer of minder als legitiem worden ervaren.
En omgekeerd kunnen rechters zich ook partijdig of niet respectvol
opstellen.
4.4
Kosten (en baten) van juridisering
Waar rechtsgeleerden stellen dat responsief of probleemoplossend
recht goede juridisering is en de rechtspsychologie leert dat procedureel rechtvaardige juridisering goed is, is in de (rechts)economie
de doelmatigheid of kosteneffectiviteit het belangrijkste ijkpunt voor
goede juridisering. Eenvoudig gezegd: goede juridisering is doelmatig,
slechte juridisering is ondoelmatig. Om de doelmatigheid of kosteneffectiviteit van juridisering te bepalen moeten de kosten en baten of
opbrengsten ervan in kaart worden gebracht. Vanuit burgers bezien
hebben Gramatikov et al. (2011) verschillende categorieën kosten onderscheiden van een beroep op de rechter. Om te beginnen gaat het daarbij
om monetaire kosten of simpelweg geld: de kosten van de procedure
zelf zoals griffierecht of kosten van rechtshulp, maar ook reiskosten,
kosten van eventuele experts die moeten worden ingehuurd, kosten
voor het verzamelen van informatie en eventuele kosten van vertaling
horen bij de kosten van juridisering voor burgers. Een burger die zich
bijvoorbeeld verzet tegen de uitbreiding van een veehouderij moet niet
alleen de griffierechten en eventueel de kosten van een bestuursrechtelijk adviseur betalen, maar als hij zelf een meting laat verrichten moet
het ingenieursbureau worden betaald, als hij naar de Raad van State
reist komen er reis- en eventueel verblijfkosten bij en zal hij misschien
experts moeten raadplegen. Datzelfde geldt voor de veehouder in
kwestie wiens vergunningaanvraag wordt geweigerd en die besluit het
bezwaar- en beroepstraject volledig te doorlopen.
Een tweede categorie kosten die Gramatikov et al. (2011) onderscheiden, zijn de zogeheten ‘opportunity costs’. Dat zijn de kosten die
niet direct in geld worden gemaakt maar wel in geld kunnen worden
uitgedrukt. Denk bijvoorbeeld aan de tijd die burgers moeten investeren in een juridische procedure. Een beetje juridische procedure
loopt al snel in de tientallen tot honderden uren uitzoekwerk, zittingen, gesprekken met juristen en eventueel het zelf uitschrijven
van bezwaarschriften of zittingsdocumenten. Deze uren zijn te
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monetariseren, maar dat zullen de meeste mensen niet snel doen.
Een zzp’er zal dit wellicht wat sneller als kosten zien, omdat dezelfde
uren ook hadden kunnen worden besteed aan betaalde opdrachten.
Ook de verloren inkomsten horen bij de categorie ‘opportunity costs’.
Ten derde zijn er de niet tastbare of immateriële kosten (‘intangible
costs’) volgens Gramatikov et al. (2011). Deze kosten zijn niet of nauwelijks in geld uit te drukken en evenmin makkelijk te kwantificeren.
Gramatikov et al. (2011) noemen drie typen immateriële kosten die
gepaard gaan met juridische procedures: stress, negatieve emoties
en beschadigde relaties. Deze kosten zijn niet in geld uit te drukken
en zullen per partij verschillen. De ene burger krijgt juist positieve
emoties van ‘zijn recht halen’, een ander ziet een hoop onzekerheid
en stress voor zich. Voor de een staat een goede relatie met een naastgelegen bedrijf of buur op het spel, de ander doet het misschien niets.
En voor veel zakelijke partijen bij omgevingsbesluitvorming zijn deze
kosten sowieso niet zo groot of wegen ze al snel op tegen de baten
(bijvoorbeeld een hogere grondprijs).
Om de gradaties van kosteneffectiviteit of doelmatigheid van juridisering te bepalen moet het totaal van materiële (monetaire en
‘opportunity’) en immateriële kosten worden afgewogen tegen de
baten. Ook deze kunnen materieel (bijvoorbeeld waardestijging van
onroerend goed, meer ruimte voor het bedrijf) of immaterieel zijn
(woongenot, vermijden van ecologische schade). Per partij en per
zaak zullen de baten verschillen. In abstracto is goede juridisering
de juridisering die voor de betrokken partijen tezamen het meest
kosteneffectief is in de zin van een ‘Pareto-optimum’. Bij dat Paretooptimum kan geen partij zijn of haar baten verhogen zonder de
kosten voor andere partijen ook te verhogen. Goede juridisering is
dus Pareto-optimaal, slechte juridisering is niet Pareto-optimaal. In
dat laatste geval kan meer juridisering alleen nog maar baten toevoegen voor de ene partij als de kosten voor andere partijen ook hoger
worden. Zo zal een korte beroepsprocedure door een juridisch goed
geïnformeerde burger al snel kosteneffectief zijn als succes wordt
geboekt en bijvoorbeeld een omgevingsvergunning wordt afgewezen.
Voor een projectontwikkelaar of een groot bedrijf is het wellicht weer
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kosteneffectiever om zienswijzen af te kopen voordat het tot bezwaar
of beroep komt, omdat het laatste veel tijd en dus veel geld kan kosten.
Ten slotte was het voor een burger wellicht kosteneffectiever geweest
een bestemmingsplanwijziging niet te juridiseren als deze enorme
relatieschade heeft opgeleverd die nog jarenlang doorwerkt. In het
algemeen zullen probleemoplossende vormen van juridisering al snel
kosteneffectiever zijn dan meer legalistische of autonome vormen van
juridisering.
4.5
Uit de bestuurs en organisatiewetenschap
Decennia geleden zette Kaufman (1977) het concept ‘red tape’ op de
agenda van de bestuurswetenschappen. Het begrip ‘red tape’ verwijst
naar het rode lint waarmee juridische documenten in Engeland werden gebonden en staat voor nodeloze bureaucratie. De oorspronkelijke
zoektocht van Kaufman geeft hij al aan in de eerste zinnen van zijn
essay. Red tape is overal en wordt tegelijkertijd overal en door iedereen
verafschuwd. Dat het wordt verafschuwd, heeft te maken met het
gebruik van het begrip; iedereen gebruikt het voor waar de betreffende persoon zelf last van heeft en dus wordt het per definitie negatief
gebruikt. Maar waarom gaan we door met iets waar velen last van hebben? Het antwoord daarop is volgens Kaufman het waardenpluralisme
in samenlevingen, waarbij allerlei waarden op de overheid worden
geprojecteerd die door de overheid in taken en activiteiten worden
vertaald. Het realiseren van de waarde van de een (progressieve belastingheffing, of het beschermen van werknemers door eisen te stellen
aan hun arbeidsomgeving) zal door de ander (die met een ingewikkeld
belastingsysteem of een arbeidsinspectie te maken krijgt) als red tape
worden ervaren.
Sinds het werk van Kaufman is vooral veel onderzoek gedaan naar
wat en waarom mensen iets als red tape ervaren. In de bestuurswetenschappen gaat het dan vooral om de interpretaties van uitvoerende
ambtenaren en hun managers. Zo blijkt uit recent onderzoek van
Bell et al. (2021) dat de ideologie van de uitvoerende ambtenaren de
perceptie van red tape beïnvloedt. Conservatievere uitvoerende ambtenaren die betrokken waren bij een sociaal onderwijsprogramma
hadden vaker begrip voor ‘red tape’ als middel om misbruik en fraude
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tegen te gaan dan de ‘progressieve’ uitvoerende ambtenaren die de
‘red tape’ nogal eens ervoeren als sociale ongelijkheid. Een onderzoek
van Vento en Kuokkanen (2020) naar de ervaren red tape bij Europese
projecten laat zien dat de houding van ambtenaren ten opzichte
van red tape in het algemeen negatief is maar bij specifieke projecten en specifieke vormen van red tape dan weer positiever is. Naast
de houding van uitvoerende ambtenaren is ook de gepercipieerde
functionaliteit van regels van belang. Migchelbrink en Van der Walle
(2020) hebben onderzocht wat het effect is van de al dan niet ervaren
functionaliteit van regels op de houding van ambtenaren ten opzichte
van (burger)participatie. Ambtenaren die regels als niet functioneel
ervaren, blijken bijvoorbeeld positiever te staan ten opzichte van
(burger)participatie. Niet alleen de functionaliteit van regels is van
belang voor hoe deze worden ervaren, ook kennis van het waarom
van de regels lijkt er volgens sommigen toe te doen. Volgens het
onderzoek van Campbell (2020) wordt ook objectief als last ervaren
red tape minder als red tape ervaren als mensen weten welke doelen
en waarden de regels dienen (bijvoorbeeld effectiviteit of gelijkheid)
– een bevinding die door andere onderzoekers overigens niet wordt
bevestigd (Kaufmann, Ingrams & Jacobs, 2020c). Onderzoek van
laatstgenoemde auteurs laat trouwens zien dat zowel de uitkomst van
het proces als de consistentie van de regeltoepassing de mate beïnvloeden waarin red tape wordt ervaren (Kaufmann, Ingrams & Jacobs,
2020b). Hoe consistenter de toepassing van regels, hoe minder red tape
wordt ervaren. In combinatie met een voor iemand gunstige uitkomst
leidt een consistente toepassing van regels tot nog minder ervaren
‘red tape’. Dat een gunstige uitkomst leidt tot minder ervaren red
tape wordt in Koreaans onderzoek bevestigd (Ahn & Campbell, 2022).
Ten slotte lijkt de mate waarin regels hiërarchisch en centralistisch
worden opgelegd van belang voor de gepercipieerde red tape. Meer
formalisering, centralisatie en hiërarchie (of top-down opgelegde
regels) leiden tot meer ervaren red tape (Kaufmann, DeHart-Davis &
Borry, 2018a).
Vanuit burgers bezien levert ‘red tape’ drie typen ‘lasten’ op (Herd &
Moynihan, 2019): de ‘last’ van het verkrijgen van precieze kennis over
regelingen, de ‘last’ van het naleven van regels en de psychologische

63
[ANONYMOUS] | www.boomportaal.nl

eze download van Boom uitgevers is enkel voor individueel gebruik en valt onder de Open Access-regeling

‘lasten’ van deze activiteiten (stress, stigmatisering, verlies van
autonomie). Vooral de ‘emotionele’ effecten van ‘red tape’ blijken
belangrijk. Hattke, Hensel en Kalucza (2019) vonden bij burgers vooral
veel verwarring, frustratie en boosheid als gevolg van bureaucratie
en ‘red tape’. Dat zit niet zozeer in de vertraging die ‘red tape’ veroorzaakt, zo blijkt uit hun onderzoek, maar wel in de lasten die ‘red tape’
voor burgers oplevert. Of de regels die ‘red tape’ opleveren al dan niet
zinvol zijn, doet er voor de lasten en bijgevolg emoties niet toe.
4.6
De balans: kenmerken van goede en slechte juridisering
We hebben aan het begin van het hoofdstuk gesteld dat de waardering
van juridisering vaak afhangt van je perspectief. Diegenen die baat hebben bij juridisering, ervaren juridisering al snel als goed en vice versa.
Desondanks delen veel (bestuursjuristen) de opvatting dat probleemoplossend omgevingsrecht wordt gezien als goede juridisering en de
formele, op strikte rechtstoepassing gerichte vormen van juridisering
als slecht. Zo zou probleemoplossend (bestuurs)recht:
1. ‘procedureel rechtvaardig’ zijn, omdat burgers gehoord worden en
de individuele casus zorgvuldig wordt behandeld; tegelijkertijd
laat onderzoek naar procedurele rechtvaardigheid zien dat het wel
om rechtstoepassing moet gaan waarin regels neutraal en gelijk,
maar ook consistent worden toegepast;
2. de kosten voor betrokkenen minimaliseren, niet alleen de
materiële kosten maar vooral ook de immateriële (psychologische)
kosten van stress, verlies van autonomie en relatieschade;
3. uitmonden in minder onnodige bureaucratie of red tape voor betrokkenen waarbij vooral de emotionele lasten hun tol eisen.
Juridisering, in de zin van het inroepen van het recht en de rechtsbescherming, is niet alleen omschreven als bezwaar en beroep en
daartoe ook niet beperkt. In de fase van initiële besluitvorming
kan immers eveneens goede juridisering worden opgezocht door
transparantie, gelijke behandeling, consistentie, zorgvuldigheid en
professionele (ambtelijke) begeleiding van burgers, zodat de kosten
en lasten voor burgers worden beperkt en procedurele rechtvaardigheid is geborgd. Slechte juridisering, die voor burgers belastend is en
hoge (materiële en immateriële) kosten oplevert, rechtsongelijkheid
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en rechtsonzekerheid creëert of onzorgvuldig is, kan al in de eerste
fasen van omgevingsbesluitvorming worden vermeden. Dat staat niet
gelijk aan ‘informalisering’, het opzoeken van een goed gesprek met
burgers, het organiseren van burgerparticipatie of bellen in plaats
van brieven sturen. Integendeel, het opzoeken van goede juridisering
brengt per definitie formalisering mee, maar wel in een vorm die
minder belastend is voor burgers en door burgers als rechtvaardig
wordt ervaren.
We hebben in de hoofdstukken 1, 2 en 3 stilgestaan bij de achtergrond
van juridisering, bij mechanismen die juridisering uitlokken en bij
de waardering van juridisering. Daarbij hebben we ontdekt dat juridisering allerlei functies kan dienen, zeker wanneer die juridisering
probleemoplossend, procedureel rechtvaardig en niet al te kostbaar
is en wanneer juridisering geen emotionele lasten veroorzaakt door
ervaren red tape. Slechte juridisering brengt niet alleen kosten met
zich mee maar kan zelfs leiden tot wat we in hoofdstuk 1 ontbinding
hebben genoemd – zeker wanneer actoren verstrikt raken in de juridische groef. Juridisering is echter niet het enige actierepertoire dat
overheden kunnen inzetten in omgevingsbesluitvorming. Naast het
actierepertoire van juridisering onderscheiden we de alternatieve
actierepertoires van participeren en politiseren. In deel 2 van het
boek verkennen we deze alternatieve actierepertoires en de werking
en bijwerking van zowel juridisering als haar alternatieven, met een
kort intermezzo waarin we ingaan op de legitimiteit van het juridische of niet-juridische pad. We eindigen met de bouwstenen voor
deel 3 waarin we de eindbalans opmaken: hoe komen we tot bindende
omgevingsbesluitvorming en wat betekent dat voor bestuurders,
ambtenaren, de gemeentelijke organisatie en de Omgevingswet?
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DEEL 2

JURIDISEREN, PARTICIPEREN
EN POLITISEREN: WERKING
EN BIJWERKINGEN
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Hoofdstuk 5
Juridiseren, participeren en
politiseren: een verkenning
van drie actierepertoires

5.1
De clichés van juridiseren, participeren en politiseren
In het eerste deel van dit boek is juridiseren verkend als actierepertoire voor partijen die bij omgevingsbesluitvorming betrokken zijn,
maar ook als kanaal of arena voor de besluitvorming. We stelden al
eerder dat juridisering als fenomeen alom aanwezig is in het domein
van omgevingsbesluitvorming. Of het nu gaat om het vestigen van
arbeidsmigranten of het tegengaan van die vestiging, om het uitbreiden van industrie, of het inperken ervan, over de komst van nieuwe
winkelvoorzieningen of het beperken van winkelvoorzieningen, en zo
kunnen we nog wel even doorgaan: bij besluiten over de inrichting van
de omgeving ligt juridisering altijd op de loer. Dat geldt voor zowel
bestuurders en ambtenaren als voor initiatiefnemers of inwoners. Maar
dat betekent niet dat juridisering het enige actierepertoire is waarvan
partijen zich kunnen bedienen in de strijd om schaarse ruimte. Naast
juridische processen, liggen tegenwoordig overal in het proces van
omgevingsbesluitvorming ook participatieprocessen op de loer. Er zijn
weinig gemeenten in Nederland die niet beweren omgevingsbesluitvorming bij voorkeur participatief aan te pakken. Daarmee bedoelen
ze meestal dat ze in overleg met inwoners tot besluiten willen komen.
Hoe wezenlijk dat overleg is, en hoeveel ruimte er nog is voor inwoners
om beleid te beïnvloeden, is overigens een andere vraag, waarop we
verder in dit hoofdstuk dieper ingaan. Maar het staat in ieder geval vast
dat participatie, naast juridisering, een actierepertoire is waarvan veel
gemeenten zich gretig bedienen. Naast participatie is ook politisering
een buitenjuridisch repertoire dat kan worden ingezet om de omgeving
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te besturen. Politisering is geen strategie waarmee gemeentes, zoals
bij participatie, schermen op hun websites, waarschijnlijk omdat het
gezien kan worden als de klassieke weg van omgevingsbesluitvorming.
Het gaat bij politisering immers om het opzoeken van de politieke
kanalen van besluitvorming, zoals bijvoorbeeld de gemeenteraad of
de gedeputeerde staten. Toch is ook politisering een strategie waarvan
bestuurders, ambtenaren, initiatiefnemers of inwoners zich in meerdere of minder mate kunnen bedienen.
Naast juridiseren zijn dus ten minste twee alternatieve actierepertoires denkbaar, die we als participeren respectievelijk politiseren
aanduiden. Deel 2 staat in het teken van juridisering, participeren en
politiseren als alternatieve actierepertoires voor omgevingsbesluitvorming. We verkennen in deel 2 de legitimiteit en de effectiviteit
van deze repertoires om te eindigen met de bouwstenen van wat we
bindend besturen noemen, die we vervolgens in deel 3 uitwerken
tot een 3B-model om bindend te besturen. Voordat we ingaan op de
legitimiteit en de effectiviteit van juridiseren, participeren en politiseren, verkennen we in dit hoofdstuk de beelden die aan elk van de
strategieën kleven, Zowel de repertoires van juridisering als haar
alternatieven kennen namelijk hun eigen clichés: van gerechtelijke
loopgravenoorlogen waarin – op de advocaten na – iedereen verliest
(par. 5.2: juridiseren), tot droomavonden en legofeestjes (par. 5.3:
participeren), tot discussies waarin de ‘dirty business of politics’ de
redelijkheid verdringt (par. 5.4 politiseren). Via een verkenning van
clichés, waarop gereflecteerd wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden, maakt dit hoofdstuk de balans op: waar denken we aan bij
juridiseren, participeren en politiseren en wat leren de praktijkvoorbeelden ons over deze actierepertoires?
5.2

Juridisering: geschillen beslechten door over de regels
te twisten

Zoals we ook al voorzichtig stelden in hoofdstuk 4 wordt in de
Nederlandse beleidscontext juridiseren meestal eerder gezien als een
probleem dan als een oplossing. De rijksoverheid roept bijvoorbeeld
op tot ‘minder procedures, meer oplossingen’, alsof het om tegenovergestelden zou gaan (Rijksoverheid, 2018). Vanuit deze negatieve
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invalshoek wordt de juridische weg gepresenteerd als een kostbaar
pad, dat veel tijd en geld kost en zelden iets zinvols oplevert voor de
betrokkenen. Zo wordt de nieuwe Omgevingswet gelegitimeerd met de
belofte dat deze zal leiden tot minder juridisering en, dus, om die reden
een verbetering van de omgevingsbesluitvorming zal opleveren. Alsof
het automatisch een verslechtering oplevert van beleid wanneer juristen en rechters zich ermee gaan bemoeien.
Wanneer juridisering vooral problematisch is, verwordt de rechtbank
als snel tot beleidsrisico. Als een beleidsproces verzandt in juridische
procedures gaat daar immers veel tijd en geld mee gemoeid en kan de
rechtbank zelfs een streep zetten door uitvoerig uitgekiende beleidsplannen. Een slimme overheid, aldus de redenering, zorgt er daarom
voor dat de gang naar de rechtbank wordt vermeden. Maar ook de
slimme burger vermijdt volgens datzelfde beleidsvertoog beter de
gang naar de rechtbank. Ook voor burgers kost juridiseren namelijk
veel tijd en geld en blijkt de uitspraak van de rechter, die immers nooit
inhoudelijk op beleidskeuzen ingaat maar de beslissingen slechts
marginaal toetst, vaak onbevredigend.
Een onbevredigende uitspraak
De industrie van de intensieve veehouderij kan zich soms gespannen verhouden tot het woongenot van direct omwonenden. Vooral de stankoverlast die omwonenden kunnen ervaren leidt vaak tot onderlinge conflicten over het gebruik van de schaarse ruimte. Bijvoorbeeld in de gemeente
Deurne, waar zich met enige regelmaat geschillen voordoen tussen
boeren die hun boerenbedrijf willen uitbreiden en direct omwonenden
die zich vanwege stankoverlast tegen die uitbreiding verzetten. Zulke
conflicten escaleren soms tot juridische conflicten.
De aanleiding tot juridische escalatie is vaak de verlening van een vergunning tot uitbreiding waartegen omwonenden bezwaar aantekenen.
Omwonenden keren zich in die gevallen vaak uiteindelijk tot de rechter
omdat ze het gevoel hebben dat hun bezwaren niet serieus genomen worden door het gemeentebestuur. Maar een gang naar de rechter levert voor
hen niet altijd een bevredigend resultaat op. Zelfs als de rechter namelijk
hun bezwaar gegrond acht en de vergunning afwijst, leidt dat niet per se
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tot een oplossing van het probleem. De veehouder in kwestie wil immers
nog steeds uitbreiden, en ziet hier meestal ook een economische noodzaak of dringende reden voor. Er zal in dat geval een nieuwe vergunning
aangevraagd worden, waartegen de omwonden in kwestie dan opnieuw
bezwaar moeten aantekenen.
Zo kan een jarenlange juridische strijd ontstaan die lokale gemeenschappen verdeelt en waarbij de uitspraak van de rechter geen einde brengt
van het conflict omdat de oorzaak van het conflict, namelijk de conflicterende belangen als het gaat om gebruik van de schaarse ruimte, door de
rechter niet wordt geadresseerd.

Het is te makkelijk om juridiseren te beschouwen als een louter
negatief fenomeen. In veel gevallen is de gang naar de rechter voor
zowel overheden als burgers de oplossing, en niet louter een probleem
of beleidsrisico. In hoofdstuk vier ging het al over de subjectiviteit
die gepaard gaat met elk oordeel over juridisering. Of juridisering
beschouwd wordt als beleidsrisico in plaats van als brenger van oplossingen hangt ervan af vanuit welke perspectief je naar de kwestie
kijkt en welk belang aan dat perspectief dienend is. Voor de actiegroep Urgenda was de rechter een oplossing tegenover een overheid
die de eigen regels wel erg ruim interpreteerde en de eigen normen
maar niet wilde naleven. Ook voor degenen die hinder ondervinden
van stankoverlast door de intensieve veeteelt kan de juridische weg
uiteindelijk leiden tot oplossingen: zestien burgers hebben vanwege
de stankoverlast die zij ervaren de Nederlandse Staat voor de rechter
gesleept met de intentie om de normen op basis waarvan vergunningen verleend worden aan te vechten (NOS, 2020).
Juridisering is dus niet louter een probleem, zoals vaak gesuggereerd in het overheidsvertoog, maar ook vaak een oplossing – zeker,
zoals in het vorige hoofdstuk betoogd, wanneer de juridisering
in kwestie procedureel rechtvaardig is, lage kosten kent en geen
emotionele lasten als gevolg van ervaren red tape betreft. Dat geldt
overigens niet alleen voor burgers die naar de rechter stappen maar
ook voor de overheid zelf. Voor overheden kan juridisering goed zijn
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als vehikel om de juridische kwaliteit van hun besluitvorming en
organisatie te versterken. Onderzoek naar de juridische kwaliteit van
gemeenten laat een wisselend beeld zien (Pro Facto, 2006). Zo blijkt
de mate waarin gemeenten bepaalde verordeningen tot stand hebben
gebracht uiteen te lopen van 94 procent (re-integratieverordening) tot
45 procent (Verordening Wet Bibob). Ook heeft ruim 10 procent van
de gemeenten een ingrijpende reorganisatie doorgemaakt sinds de
laatste herziening van het mandaatbesluit en is dat besluit daarmee
niet meer actueel. Als we het aantal beroepszaken tegen besluiten van
gemeenten als indicator nemen voor juridische kwaliteit, neemt Pro
Facto (2006) over de hele linie tussen 2000 en 2006 een flinke stijging
waar van het aantal beroepen op basis van de Algemene wet bestuursrecht. Het totale aantal bijstandszaken verdubbelt in deze periode
(van 4693 zaken naar 9672 zaken), terwijl het aantal bouwzaken
toeneemt van 4094 tot 5531, een stijging met meer dan een derde.
De vraag is hoe deze toename moet worden geïnterpreteerd: als een
indicator voor afnemende juridische kwaliteit, een indicator voor toenemend juridisch bewustzijn bij burgers of toenemende juridisering
van de verhouding tussen burgers en bestuur.
5.3

Geschillen beslechten door meer mensen mee te laten
praten

Sinds de introductie van de ‘participatiesamenleving’ in 2013 door het
kabinet Rutte II kun je met recht spreken van Nederland participatieland. Er is nauwelijks een gemeente te vinden in Nederland die zich
niet presenteert als een orgaan dat vooral samen met burgers beleid
wil maken. Daartoe zijn ook al heel wat instrumenten ontwikkeld:
van stappenplannen, tot serious games en hulpmiddelen om samen te
dromen. En mocht een Nederlandse ambtenaar toch nog honger hebben naar meer kennis, meer hulp, meer creatieve concepten, dan is er
inmiddels ook een participatie-industrie uit de grond gestampt die
met veel plezier deze participatiehonger stilt. Alle grote Nederlandse
adviesbureaus hebben een eigen leger participatiespecialisten, en
daarnaast zijn er ook tal van bureaus die zich in participatie als eigen
tak van sport gespecialiseerd hebben. Oftewel: burgerparticipatie is
booming in het Nederlandse overheidslandschap.
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Het is met name het verlangen naar meer draagvlak dat in de kakofonie van participatieve handreikingen en leidraden telkens weer het
duidelijkst weerklinkt. Als je burgers nou maar betrekt bij het maken
van beleid, dan zullen ze minder snel ‘in de weerstand’ schieten.
Deze beleidsopvatting is gemeengoed geworden als het gaat om de
gebouwde omgeving en verklaart waarom zowel de aanleg van een
nieuw buurtpleintje, als de planning van windmolens, als de bouw
van een snelweg tegenwoordig gepaard gaat met burgerparticipatietrajecten. Dat nou juist in de gebouwde omgeving participatieve
aanpakken gemeengoed zijn geworden is geen toeval. In deze dossiers
kunnen dwarsliggende burgers die zich tegen bestuurlijke operaties
verzetten ambtenaren en bestuurders veel kopzorgen bezorgen omdat
ze processen kunnen blokkeren. Vandaar dat juist in dit beleidsdomein met man en macht gepoogd wordt ook burgers ‘mee’ te
krijgen in de bestuurlijke ambities.
Dat betekent niet dat iedereen onverdeeld enthousiast is over de
activiteiten die overheden ontplooien onder de vlag van burgerparticipatie. Zo is er een groep critici die burgerparticipatie te kostbaar
vindt. Voor hen die de energietransitie niet snel genoeg gaat, zijn de
vele gesprekken die ambtenaren organiseren om inwoners bij die
transitie te betrekken een doorn in het oog (zie ook Wolf, 2020). Zij
pleiten voor een daadkrachtige overheid die keuzes durft de maken
en uit te voeren. Ook zijn participatietrajecten vaak duur, wat bij
sommigen de vraag oproept of de overheid zich niet meer zou moeten focussen op haar ‘kerntaken.’ Aan de andere kant is er een groep
critici die kritiek uit op het soort burgers dat op komt dagen op de
participatiemomenten, een doorgaans homogene groep, ook wel de
usual suspects genoemd, van vooral oudere, witte mensen met een
comfortabel inkomen, die tijd kunnen en willen uittrekken om hun
vrije avonden te besteden aan rondetafelgesprekken. Ouders van
jonge kinderen, inwoners met lagere inkomens en burgers met een
migratieachtergrond ontbreken veelal: groepen met een wezenlijk
belang bij wat er in hun buurt gebeurt.
Te midden van het participatie-enthousiasme weerklinkt dus wel
wat kritiek: burgerparticipatie zou te kostbaar zijn (in tijd of geld)
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en slechts een beperkte groep inwoners mobiliseren, waardoor de
groep mensen die meepraat met beleid niet representatief zou zijn.
Dergelijke kritiek leidt dan weer tot het ontwerp van nieuwe, minder
kostbare processen (bijvoorbeeld online participatie) of tot het ontwerp van nieuwe instrumenten die slecht bereikbare groepen moet
motiveren toch op die participatiemomenten te komen opdagen. De
fundamentele vraag of mensen inderdaad minder ‘tegen’ beleid zullen
zijn wanneer ze bij beleidsvorming betrokken worden, wordt echter
veel minder vaak gesteld. 1 Daarmee blijft het idee overeind dat als
er nou maar genoeg mensen mee mogen praten aan de voorkant van
beleidsprocessen, er een stabiel fundament van steun (‘draagvlak’)
gebouwd kan worden dat vervolgens leidt tot een soepele implementatie. Met andere woorden: de participatieprofetie schetst een toekomst
waarin geschillen over schaarse ruimte beslecht kunnen worden door
meer mensen mee te laten praten over beleid.
De praktijk blijkt vaak weerbarstiger dan participatiepamfletten
beloven. Mensen mee laten praten zorgt er zeker niet altijd voor dat zij
ook beleid gaan ondersteunen. Soms is er zelfs een omgekeerd effect
zichtbaar: teleurgesteld door bestuurlijke beloften waarvan burgers
ervaren dat ze niet ingelost worden, groeit de kloof tussen overheid
en burger, terwijl het doel nou juist was om die kloof te verkleinen.
Dat heeft allereerst te maken met het feit dat het in de praktijk vaak
onduidelijk is wat het betekent wanneer burgers ‘mee mogen praten’.
De uitnodiging roept vaak een beeld op van beleid dat nog openligt,
terwijl de mate waarin beleid daadwerkelijk onbepaald is in de praktijk tegen kan vallen. Dat is niet eens per definitie te wijten aan de
gemeenten die participatie organiseren. Zij kunnen namelijk in veel
beleidsdossiers simpelweg niet autonoom opereren, maar moeten
handelen binnen elders bepaalde kaders. Een voorbeeld is het beleid
rondom de energietransitie, waarvan de contouren gezet worden binnen de gremia van de Energieregio’s. Wanneer burgers verwachten
dat zij veel invloed kunnen uitoefenen op belangrijke beleidskeuzen,
maar na een reeks participatieavonden merken dat in hun perceptie
1

Zie Wolf & Van Dooren 2017 (b), hoofdstuk 5 voor een uitgebreide analyse van
dit vraagstuk.
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‘alles al beslist is’, leidt dat eerder tot verdere vervreemding van
beleidsprocessen dan tot grotere steun voor beleid. Burgers hebben
dan al snel het gevoel dat er sprake is van ‘schijnparticipatie’ of zelfs
‘manipulatie.’
De participatiestaking
In Amsterdam Zuid-Oost ligt de K-Buurt. Inwoners uit de K-buurt willen
graag een grasveld naast metrostation Kraaiennest, de plek waar vroeger een winkelcentrum stond, opwaarderen tot een bruisende plek voor
de lokale gemeenschap. Ook de gemeente wil het gebied ontwikkelen en
wil die klus samen met de inwoners oppakken. Daartoe organiseert ze in
samenwerking met een communicatiebureau een uitgebreid participatieproces.
Gedurende dat proces uiten buurtbewoners echter steeds sterker hun
twijfel over de mate waarin zij invloed kunnen en mogen uitoefenen op
de gemeentelijke inspanningen. Mike Brantjes, kartrekker van de lokale
organisatie ‘Hart voor K-Buurt’ duidt het participatieproces als ‘(…) door
de gemeente opgestelde woningbouwplannen, met een heel klein beetje
invloed vanuit de buurt’ (Baggerman, 2018).
De onvrede over de mate van invloed die buurtbewoners in het participatieproces ervaren leidt uiteindelijk tot een zogenoemde participatiestaking: de K-Buurt doet tijdens een participatieavond een succesvolle
oproep aan buurtbewoners om, uit verzet tegen het participatieproces,
hun stem niet uit te brengen (zie voor uitgebreide analyse van burgerparticipatie in de K-buurt: Stapper, 2020).

Een tweede reden dat meepraten niet per se leidt tot bevredigende
geschilbeslechting is dat draagvlak voor beleid niet statisch is, maar
eerder dynamisch: over de tijd heen kan de steun voor overheidsplannen fluctueren wanneer nieuwe mensen zich met het proces
gaan bemoeien of nieuwe inzichten ten tonele worden gebracht. Zo
leek het in het Gelderse Heveadorp alsof buurtbewoners enthousiast
waren over de gemeentelijke plannen om van het aardgas af te gaan,
maar bleek later dat een belangrijke groep binnen de wijk zich niet
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vertegenwoordigd voelde door de buurtbewoners die gesprekspartner
van de gemeente waren. Sterker nog: zij bleken van die gesprekken
niet op de hoogte. Dat resulteerde in verzet tegen overheidsplannen
en wantrouwen jegens de gemeente in een context die eerder nog zo
rustig leek (Heijmans, 2021). De belofte die in veel participatiefolders
gedaan wordt, namelijk dat meepraten tot draagvlak leidt, blijkt dus
in de praktijk niet altijd ingelost te kunnen worden.
5.4
Geschillen beslechten door ze inzet van politiek te maken
Naast participeren als alternatief actierepertoire voor juridiseren kennen we ook het repertoire van politiseren als alternatief. Met politiseren
bedoelen we het opzoeken van de politieke kanalen voor besluitvorming. Dat kan direct, door bijvoorbeeld een gemeenteraadsfractie of
een wethouder persoonlijk te benaderen of een petitie in te dienen bij
de gemeenteraad. Het kan ook indirect, door media-aandacht te genereren, zelf of via (sociale) media burgers te mobiliseren, en hiermee een
kwestie naar de politieke agenda te manoeuvreren.
Politiseren heeft in het Nederlandse beleidsvertoog een minder goede
reputatie dan die van participeren. Zo levert een snelle zoektocht
in nieuwsartikelen die de term ‘politisering’ gebruiken vooral veel
waarschuwingen op voor politisering van belangrijke onderwerpen (bijvoorbeeld een oproep om het ‘algemeen belang’ niet te gaan
politiseren: Hemels, 2021) en veel treurnis rondom onderwerpen die
blijkbaar onheus gepolitiseerd zijn – bijvoorbeeld de politisering
van het debat rondom coronavaccinatie (BNR, 2021). Politisering lijkt
daarmee een fenomeen dat in het algemeen onwenselijk is omdat
het gesprekken die anderszins best redelijk verlopen zouden zijn,
infecteert met oneliners en politieke ego’s. Het beeld dat politisering
oproept is, met andere woorden, geen positief beeld, maar een beeld
van politisering als gif voor het redelijke gesprek.
Tegelijkertijd klinkt, gevoed door het onrecht dat burgers is aangedaan in de toeslagenaffaire, steeds luider de maatschappelijke
en politieke roep om ‘tegenmacht’ in het Nederlandse overheidsapparaat te versterken. Wat daarmee precies bedoeld wordt, is niet
altijd duidelijk, maar er wordt door de roepers in ieder geval verwezen
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naar het gebrek aan zelfkritisch vermogen op haar eigen beleid dat
de Nederlandse overheid tentoon zou spreiden. Dat zou enerzijds te
maken hebben met het feit dat ze kritische reflectie op beleidskeuzen
onvoldoende zelf organiseert (en dan wordt bijvoorbeeld verwezen
naar het gebrek aan daadwerkelijk tegenspel tussen wetgevende,
uitvoerende en rechtsprekende macht) en anderzijds met het feit
dat ze de kritiek die er wel is niet ter harte neemt, maar op allerlei
manieren probeert te laten verstommen (bijvoorbeeld door niet goed
te reageren op informatieverzoeken of door te pogen criticasters te
sensibiliseren). Als symptoom van het gebrek aan tegenmacht in het
Nederlandse overheidsapparaat wordt ook vaak verwezen naar de apolitieke akkoorden, zoals het Klimaatakkoord, die zijn gesloten tussen
een veelheid van maatschappelijke en politieke partijen, en waarin
belangrijke beleidsbeslissingen dus buiten de Tweede Kamer en het
partijpolitieke debat om zijn vastgelegd. Niet alleen in de politieke
praktijk, ook in de politieke theorie wordt een verdringing van het
politieke waargenomen door de nadruk op management en bestuur
(Rosanvallon, 2008; Mouffe, 2009).
Zoek de politieke druk op
Niet zelden gaat het bij omgevingsbesluitvorming om min of meer ‘vrije’
politieke keuzes. Zoals de keuze voor een bestemming, de vestiging van
een nieuw bedrijventerrein of investeren in natuurontwikkeling op een
plek. Daarvoor zijn wel enkele juridische grenzen, zoals de afstand in
verband met geluidshinder of veiligheid (bijvoorbeeld bij een chemisch
industriecomplex), maar verder is het vooral aan de – lokale – politiek
om hierover te besluiten. In deze situaties kan het opzoeken van politieke
druk effectief zijn.
Zo zagen we bij de casus aan het begin van hoofdstuk 2 over de huisvesting van arbeidsmigranten dat het college van burgemeester en wethouders eigenlijk al direct na het verlenen van een vergunning de beleidsregels veranderde. Dat bleek later een juridische basis op te leveren om het
besluit op bezwaar te wijzigen en de vergunning alsnog te beperken.
Politiseren kan dus werken, maar dat hangt sterk af van de politieke
verhoudingen. Jarenlang verzet tegen de komst van bedrijventerrein
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Wijkevoort in een gebied dat de gemeente Tilburg zelf ooit als stadsbos
markeerde, leverde niets op vanwege de politieke verhoudingen. Afgezien
van enkele oppositiepartijen die het verzet steunden, bleef de coalitie en
daarmee de meerderheid van de gemeenteraad achter de komst van het
bedrijventerrein staan. Zelfs het verzoek om een referendum haalde het
niet in de gemeenteraad.
Politiseren kan dus effectief zijn, maar het hangt van de politieke constellatie af of dit een verstandige optie is (wie in de gemeenteraad of Provinciale Staten is voor, wie tegen, hoe ligt het in de coalitie, hoe gevoelig
is de kwestie, wie heeft zich er al aan gecommitteerd – en leidt dus
gezichtsverlies – en wie niet, hoe wordt de kwestie politiek gebruikt?).

Als apolitieke besluitvorming onwenselijk is omdat het politieke
debat zuurstof is voor een goed werkend overheidsapparaat, dan
betekent dat ook dat aan politisering ten onrechte vooral negatieve
effecten worden toegeschreven (Wolf & Van Dooren, 2018a). Dat is
ook de stelling van Bent Flyvbjerg, die op basis van een etnografisch
onderzoek in de Zweede stad Aalborg concludeert dat niet een overmaat aan politiek maar juist een gebrek daaraan leidt tot slechte
beleidsbeslissingen (Flyvbjerg, 1998). Hij hekelt de technocratie
die ten grondslag ligt aan veel beslissingen en die ertoe leidt dat
democratisch debat gesmoord wordt. Het is immers moeilijk discussiëren met schijnbaar onweerlegbare feiten. Flyvbjerg is niet de enige
wetenschapper die onderzoek doet naar de negatieve effecten die
depolitisering heeft op beleidsprocessen en die pleit voor een herwaardering van de politiek. Ook auteurs als Andrew Gamble (2000) en
Colin Hay (2007) verkennen de stereotypen die zijn gaan kleven aan
de politiek om vervolgens juist het potentieel van het politieke spel
te verdedigen: ook al is er veel aan te merken op politici en de manier
waarop zij wheelen and dealen, de politieke arena maakt van vijanden
tegenstanders en het politieke debat borgt dat politieke minder- en
meerderheden in constante flux zijn, oplossingen onderhandeld en
verdedigd moeten worden en daarmee de bestaande machtsverhouding nooit in beton zijn gegoten (Keane, 2009).
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We kunnen concluderen dat alhoewel politisering vaak gehekeld
wordt als een gemeen repertoire om het redelijke gesprek te ontregelen, politisering tegelijkertijd een belangrijke functie heeft in het
democratische spel. Sterker nog: politisering wordt in het maatschappelijke debat rondom ‘tegenmacht’ en door wetenschappers die zich
bezighouden met het fenomeen depolitisering, zelfs gepresenteerd
als een repertoire waarop we in ons democratische stelsel best wel
wat vaker terug zouden mogen vallen. Dat betekent uiteraard niet dat
politisering in elke situatie even gepast is. Bovendien hangen verschillende auteurs verschillende definities aan van politisering (zie
ook: Flinders & Buller, 2006; Wood & Flinders, 2014). Waar wij in dit
boek politisering zien als het opzoeken van de democratische organen
als de gemeenteraad en Provinciale Staten, al dan niet via – sociale
– media, wordt het begrip door anderen geduid als een vraagstuk
onderdeel maken van het partijpolitieke spel. Weer anderen zien politisering als een vraagstuk onderdeel maken van politiek – maar niet
noodzakelijkerwijs partijpolitiek – debat. Niettemin lijkt de conclusie
gerechtvaardigd dat de negatieve clichés die aan politisering kleven
onterecht zijn. Politisering kan in sommige gevallen een zinvol repertoire zijn om beleidskwesties mee te beslechten.
5.5

Participatie, juridisering en politisering: voorbij de
enkelvoudige reflex?

We hebben in dit hoofdstuk de clichés verkend die hangen rond juridisering in het Nederlandse beleidsvertoog alsmede de clichés die kleven
aan de twee alternatieve besluitvormingsmechanismen (of -kanalen)
die tegelijkertijd voor partijen actierepertoires zijn (participeren
en politiseren). We hebben die clichés vervolgens afgezet tegen de
beleidsprakrijk via concrete casussen en daarbij laten zien dat de praktijk weerbarstiger is dan de stereotypen suggereren. Onze conclusie
is telkens dat de passendheid van een actierepertoire of besluitvormingskanaal in kwestie sterk afhankelijk is van de context. In sommige
situaties is het een prima idee om de juridische weg te behandelen,
terwijl in andere situaties de buitenjuridische actierepertoires een
beter idee kunnen zijn – maar die alternatieven op hun beurt zeker niet
altijd passend zijn. Aan elk repertoire kleven dus voordelen en nadelen,
die maken dat geen van de actierepertoires a priori de beste of enige
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is voor omgevingsbesluitvorming maar telkens opnieuw overwogen
moet worden.
In de volgende hoofdstukken gaan we dieper in op hoe die afweging
tussen de juridische weg, enerzijds, en de alternatieve repertoires van
participeren en juridiseren, anderzijds, eruit zou kunnen zien. We
verkennen in hoofdstuk 7 de effectiviteit van elk van de repertoires,
wat wij noemen haar werking en bijwerkingen, om erachter te komen
wat er gebeurt wanneer er in omgevingsbesluitvorming wordt gekozen voor juridiseren dan wel participeren of politiseren. Daarbij staan
we stil bij het effect dat elk van de repertoires sorteert, maar ook bij
de onvoorziene effecten die zich kunnen voordoen. In de opmaat naar
deel 3 eindigt hoofdstuk 7 met bouwstenen die het mogelijk maken
om de context te lezen en, daarmee, de fit tussen context en actierepertoire zo passend mogelijk te maken. Daarin ligt voor ons immers
de sleutel tot wat wij noemen bindend besturen. Maar voordat we
ingaan op de effectiviteit van de verschillende repertoires staan we
in hoofdstuk 6 via een kort intermezzo stil bij het begrip legitimiteit
en bij inzichten die we over legitimiteit hebben opgedaan ten aanzien
van juridiseren, participeren en politiseren.
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Hoofdstuk 6
Intermezzo. Over de
legitimiteit van juridiseren,
participeren en politiseren

6.1
Het belang van legitimiteit
Hoewel de effectiviteit van juridiseren, participeren en politiseren voor
ambtenaren en bestuurders een criterium is om omgevingsbesluiten
op te baseren, speelt in hun afweging ook een andere waarde een rol:
legitimiteit. Eenvoudig gezegd: welk actierepertoire draagt bij aan
gezag voor het omgevingsbesluit dat uiteindelijk tot stand komt en
aan het gezag van het orgaan dat dit besluit neemt? Deze waarde is
niet absoluut, want er kunnen ‘trade offs’ ontstaan met bijvoorbeeld
effectiviteit en efficiëntie. Soms is een langdurig participatieproces
niet effectief en efficiënt, maar vanuit het oogpunt van legitimiteit
wel te prefereren. Of er moet, omgekeerd, wat aan legitimiteit worden
opgegeven om de effectiviteit (bijvoorbeeld minder emissies) zeker te
stellen. Hoewel legitimiteit dus geen absolute waarde is in de afweging
van bestuurders en ambtenaren, speelt het belang ervan wel degelijk een rol. Maar wat weten we eigenlijk van de legitimiteit van deze
actierepertoires? Veel onderzoek is gedaan naar de legitimiteit van
participatieprocessen. Dat levert op zijn minst een diffuus beeld op.
Sommigen komen na langdurig onderzoek tot de conclusie dat grootschalige participatie de legitimiteit niet ten goede komt (bijvoorbeeld
De Graaf, 2007), anderen zien wel legitimiteitswinst van participatie
(bijvoorbeeld Smith, 2009; Nabatchi et al., 2015). Over de rechter wordt
vooral gespeculeerd in juridische kringen: waar de een wijst op de
risico’s van dikastocratie en rechters die politiek bedrijven, zien anderen weer juist legitimiteitswinst in de rechtsbescherming die van de
rechter uit gaat (bijvoorbeeld Corstens & Kuiper, 2020).
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Bij wijze van intermezzo brengen we in dit hoofdstuk een onderzoek
in dat voor het eerst de drie actierepertoires in onderling verband
onderzoekt. Daarvoor is een zogeheten survey-experiment ontworpen. Eerst bespreken we de theorie achter het onderzoek, namelijk
de verschillende legitimiteitsclaims die bij de drie actierepertoires
horen. Vervolgens laten we in paragraaf 6.3 zien hoe het onderzoek
methodologisch in elkaar steekt. Daarna worden de resultaten gepresenteerd (par. 6.4) en de bijdrage geschetst van deze inzichten aan de
theorie van bindend besturen in het laatste deel van dit boek (par. 6.5).
6.2
Legitimiteitsclaims
Publieke besluiten claimen per definitie legitimiteit, in de zin
van acceptatie of gezag in een maatschappij. Dat geldt ook voor
omgevingsbesluiten. Het besluit om een omgevingsvergunning al dan
niet te verlenen, claimt legitimiteit, net als de rechterlijke uitspraak
om de omgevingsvergunning te vernietigen. Impliciet en soms expliciet wordt verondersteld dat het besluit ‘mag’ worden genomen, dat
het besluit genomen is door ‘het bevoegd gezag’ en dat het besluit
niet alleen papieren gevolgen heeft maar het ook door alle partijen
wordt nageleefd. Op deze veronderstelling rusten, abstract gesteld,
zowel de rechtsorde als de politieke orde. Al eeuwen, zo niet in de hele
geschiedenis van het bestuur, wordt de vraag bediscussieerd wat dat
gezag eigenlijk bevoegd maakt of wie eigenlijk bepaalt of een besluit
mag worden genomen. Dit is de vraag naar legitimiteit. Voor nogal
wat bestuurders, en juristen, is dit een simpele vraag: het bevoegd
gezag is het gezag dat in de wet of de grondwet het gezag is toegekend,
en daarmee basta. Al zolang dit antwoord wordt gegeven roept dit
onder politieke en rechtsfilosofen direct een logische vervolgvraag op.
Want waarop is eigenlijk het gezag van de wet of grondwet gebaseerd,
waarop het bevoegd gezag legitimiteit claimt? Wie had ooit het gezag
om een grondwet op te stellen die organen bevoegd maakt besluiten
te nemen of uitspraken te doen? Veelal is het antwoord op deze vraag
normatief: ooit was dat gezag ontleend aan God, tegenwoordig aan
een universeel idee van rechtvaardigheid. Sinds Max Weber (1922) is
het antwoord niet alleen meer normatief, maar ook empirisch. Weber
zocht niet naar waarom in zijn ogen het gezag ook legitiem was,
maar waarom burgers het gezag van legitimiteit voorzien. De meeste
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studenten in de sociale wetenschappen zijn wel vertrouwd met zijn
drie antwoorden op deze vraag. Burgers voorzien het ‘bevoegd gezag’
van legitimiteit vanwege charisma (het gezag van de leider), traditie
of historie (het gezag van de koning) of het legaal-rationeel karakter
van de wet. Eeuwenlange processen van maatschappelijke rationalisering hebben de laatste reden (legaal-rationeel gezag) om legitimiteit te
geven aan het ‘bevoegd gezag’ een zet gegeven en charisma en traditie
verdrongen. Hoewel Weber vooral met deze legitimiteitstheorie bekend
is geworden, is de belangrijkste betekenis van zijn werk wellicht in zijn
impliciete ‘empirische’ omslag gelegen. Sinds Weber is de vraag naar
legitimiteit niet uitsluitend meer het werk van filosofen die grondslagen zoeken, maar het werk van onderzoekers die uitzoeken waaraan
burgers eigenlijk gezag toekennen.
Vanuit deze inspiratie is in het kader van het kennisprogramma
Bindend besturen in Brabant een zogeheten survey-experiment
opgezet. Het gaat in dat onderzoek om de vraag welke legitimiteitsclaims in omgevingsbesluiten Nederlandse burgers ook als legitiem
ervaren. In het vorig hoofdstuk zijn drie actierepertoires beschreven:
juridiseren, participeren en politiseren. Onder deze actierepertoires
liggen ook claims op legitimiteit. Politiseren rust op de legitimiteitsclaim van de representatieve democratie. Burgers kiezen via vrije
en algemene verkiezingen organen waarvan verondersteld wordt
dat deze het algemeen belang dan wel de algemene wil belichamen.1
Parlementen (nationaal, provinciaal, lokaal) vertegenwoordigen niet
enkel een verzameling van individuele burgers: binnen de representatieve democratie vertegenwoordigen zij het algemeen belang
(zo stelt art. 50 van de Grondwet dat de Staten-Generaal het gehele
Nederlandse volk vertegenwoordigen). De legitimiteitsclaim van politiseren stoelt dus op vertegenwoordiging van het algemeen belang. Dit is
niet alleen een abstracte discussie; menig burger die met de gemeenteraad of een wethouder te maken heeft gehad, heeft de uitspraak al
eens gehoord dat hij of zij natuurlijk een eigen belang kan hebben,
1

In dit boek wordt afgezien van de filosofische discussie over representatie (zie
Pitkin, 1967; maar ook Keane, 2009) alsmede de filosofische discussie over het
algemeen belang en de algemene wil (zie bijvoorbeeld Van Roermund, 2000
over Rousseau).
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maar dat de gemeenteraad vanuit het algemeen belang besluit. Nu
wordt deze claim al sinds meerdere decennia in twijfel getrokken,
of beter gezegd als onvolledig bestempeld. Vormen van directe democratie worden zowel in wetenschap als in het bestuur aangeprezen als
remedies om een zogenoemd defecte representatieve democratie te
herstellen dan wel te ondersteunen. Bij de wat minder vrijblijvende
vormen van directe democratie gaat het om participatie zoals deze in
het vorig hoofdstuk is omschreven: medebesluitvorming door direct
betrokken burgers. Deze legitimiteitsclaim houdt in dat een besluit
legitiem is omdat degenen die direct door het besluit geraakt worden
mede-besloten hebben. Waar het politieke mechanisme rust op het
overstijgen van individuele belangen en het vertegenwoordigen van
het algemeen belang, rust het participatieve mechanisme juist op het
insluiten van zo veel mogelijk relevante individuele belangen.
Het derde actierepertoire dat bij omgevingsbesluitvorming is onderscheiden, is juridiseren. De legitimiteitsclaim onder juridiseren is
tweeledig. Ten eerste wordt er binnen het juridische mechanisme
getoetst aan algemene regels, wetten, die voor iedereen gelden. Ten
tweede wordt de toetsing uitgevoerd door een neutrale actor die zelf
geen enkel belang heeft bij het besluit, in het geval van omgevingsbesluitvorming de bestuursrechter. De legitimiteitsclaim van dit
mechanisme rust op die neutrale en zorgvuldige toetsing aan de juridische
kaders om tot een beslissing te komen.
In concrete processen van omgevingsbesluitvorming lopen deze
legitimiteitsclaims door elkaar en komen ze soms zelfs samen.
De gemeente, een projectontwikkelaar of initiatiefnemer overlegt en
onderhandelt met de direct betrokkenen (participeren), zoekt voor
besluitvorming de weg naar de gemeenteraad en gaat in sommige
gevallen in beroep bij de bestuursrechter. Omwonenden nemen deel
aan het overleg, proberen gemeenteraadsfracties te bewegen tegen
het besluit te stemmen of gaan in beroep tegen een omgevingsbesluit.
In de praktijk van omgevingsbesluitvorming komen deze legitimiteitsclaims samen, maar voor het onderzoek naar de legitimiteit van
de actierepertoires zijn ze geïsoleerd en is de legitimiteit onderzocht
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van de afzonderlijke claims.2 In dat onderzoek is uitgegaan van twee
hypothesen. Ten eerste suggereert eerder onderzoek dat participatie
in de zin van medebesluitvorming door direct betrokkenen op meer
legitimiteit kan rekenen dan beslissingen die sec door een politieke
institutie genomen worden (bijvoorbeeld: Smith, 2009). Hoewel
vergelijkingen tussen politiseren en juridiseren nauwelijks zijn
gemaakt, gaan we er in dit onderzoek van uit dat, gezien de hoge mate
van procedurele rechtvaardigheid die komt kijken bij juridiseren, dit
actierepertoire ook meer legitimiteit genereert dan politiseren. De
verschillende legitimiteitsclaims en de bijbehorende theoretische
verwachtingen zijn samengevat in tabel 2.
Tabel 2

Samenvatting van de drie actierepertoires
en bijbehorende legitimiteitsclaims

Mechanisme

Legitimiteitsclaim

Hypothese

Politiseren

Beslissingen generen
legitimiteit omdat via
verkiezingen het algemeen
belang tot stand komt

Participeren

Beslissingen genereren
legitimiteit omdat de direct
betrokkenen hebben kunnen
meebeslissen

Juridiseren

Beslissingen genereren
H2: Juridiseren creëert meer
legitimiteit omdat ze genomen legitimiteit dan politiseren
worden door een neutrale
partij die toetst aan algemeen
geldende regels

H1: Participeren creëert meer
legitimiteit dan politiseren

6.3
Onderzoeksontwerp
De legitimiteitsclaims zijn in een survey-experiment vergeleken.
Een survey-experiment verschilt van een conventionele survey: respondenten worden in een survey-experiment verdeeld over verschillende
experimentele groepen. Die groepen krijgen elk een andere versie van
een tekst (een vignet) te lezen om daar vervolgens op te reflecteren.
De vignetten wijken van elkaar af in de experimentele manipulatie.
2 Herkes & Zouridis (2022) nog te verschijnen.
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In dit onderzoekontwerp is sprake van negen groepen. Om ervoor te
zorgen dat de resultaten van het onderzoek niet van één specifieke
beleidscontext afhankelijk zijn, zijn de respondenten eerst verdeeld
over drie verschillende omgevingsbesluiten: de komst van een mestfabriek, huisvesting van arbeidsmigranten of de uitbreiding van een
veehouder. Vervolgens wordt per omgevingsbesluit de experimentele
manipulatie uitgewerkt. Daarvoor zijn de groepen opnieuw in drieën
gesplitst: een groep leest erover hoe de rechter tot het besluit komt, de
tweede groep leest erover hoe de gemeenteraad tot een besluit komt, en
de derde groep leest hoe na een participatieproject over het plan besloten wordt. In elk van de gevallen is het besluit inhoudelijk hetzelfde,
namelijk dat het besluit definitief door kan gaan. En in elk vignet wordt
naast de actor die beslist ook subtiel benoemd waarom die actor dat
besluit zou mogen nemen; zo komt dus de legitimiteitsclaim steeds aan
bod. Het vignet waarin de bestuursrechter besluit dat de mestfabriek er
mag komen, ziet er bijvoorbeeld zo uit:
Vignet: omgevingsplan mestfabriek – juridisch mechanisme
Bestuursrechter keurt plan voor mestfabriek in Oosterhout goed
Ondanks het bezwaar van de gemeente Oosterhout tegen de
komst van de mestfabriek, heeft de rechter het plan van de
provincie goedgekeurd.
Zes maanden geleden brak onrust uit over de komst van de mestfabriek
in Oosterhout. Om het mestprobleem in de regio op te lossen, kiest de
provincie voor een grote mestfabriek. Na een eerste onderzoek vond
de provincie dat Oosterhout de geschiktste locatie voor de mestfabriek
was. De gemeente Oosterhout was echter fel tegen de komst van de
fabriek vanwege de verwachte grote overlast. Ook de omwonenden van
het industrieterrein waar de fabriek gepland was, hebben zich hard
tegen de fabriek gekeerd.
Nadat de provincie het plan bekendmaakte, is de gemeente direct naar de
bestuursrechter gestapt. Een onafhankelijke bestuursrechter heeft vandaag,
na het beoordelen van het plan, de bezwaren afgewezen. Volgens de rechter zal
de overlast door de mestfabriek binnen de wettelijke normen vallen. De komst
van de mestfabriek gaat dus definitief door.

Alle vignetten die over de mestfabriek gaan, verschillen nauwelijks
van elkaar. Behalve de cursieve zinnen, dat is waar de manipulatie
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wordt uitgewerkt. Het survey-experiment is uitgezet onder een
representatieve steekproef van 1500 Nederlandse burgers. Elke groep
bestaat dus uit 167 respondenten. Omdat de verschillende vignetten
gelijkvormig geschreven zijn, zijn in de analyse alle respondenten die
over de respectievelijke mechanismen gelezen hebben samengevoegd.
In totaal lezen er 500 respondenten over elk van de drie mechanismen.
Voorafgaand aan het lezen van het vignet is een set algemene vragen
gesteld over de voorkennis van de respondenten van omgevingsbesluitvorming, de taken van de gemeente en de rechter, en de manier
waarop participatietrajecten worden georganiseerd. Na het lezen
van het vignet zijn direct zes stellingen waarmee de legitimiteit van
het besluit waar de respondent over gelezen heeft, vastgesteld. Zo is
vastgesteld of de respondent vindt dat de beslissing op een eerlijke,
onpartijdige en zorgvuldige manier genomen is, en of de respondent vindt dat alle relevante belanghebbenden betrokken zijn bij het
maken van het besluit. Ook is de respondent gevraagd of hij of zij het
besluit zou accepteren als het betrekking had op zijn/haar eigen leefomgeving, en of de tegenstanders van het besluit het besluit moeten
accepteren. Deze zes surveyvragen zijn later samengevoegd om tot
een legitimiteitsscore te komen voor de drie legitimiteitsclaims. Het
hele survey-experiment is samengevat in tabel 3.
Tabel 3

Samenvatting van het survey-experiment

Algemene kennis over omgevingsbesluitvorming & publieke instituties
N=1500
Mestfabriek,
N=500
POL
N=167

JUR
N=167

Arbeidsmigranten,
N=500
PAR
N=167

POL
N=167

JUR
N=167

PAR
N=167

Uitbreiding
veehouderij,
N=500
POL
JUR
N=167 N=167

Zes stellingen over de legitimiteit van het gelezen besluit
N=1500
Algemene vragen over de legitimiteit van publieke instituties
N=1500
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6.4
Bevindingen
Uit de vragen over algemene kennis blijkt dat de respondenten het best
op de hoogte zijn van de taken van de gemeente. 60 procent van de respondenten zegt te weten wat de taken van de gemeente zijn, tegenover
slechts 42 procent voor de taken van de provincie en 31 procent voor
de taken van de bestuursrechter. Dit beeld kantelt echter om als het
gaat om de uitvoering van die taken. 55 procent van de respondenten
zegt (enigszins) te weten hoe de rechtsspraak werkt. Slechts 48 procent
weet (enigszins) hoe de gemeente te werk gaat bij het uitvoeren van
haar taken, tegenover 37 procent voor de provincie. De combinatie van
het grootste percentage respondenten dat op de hoogte is van de taken
van de gemeente, en de provincie op de tweede plaats, en het lage percentage respondenten dat weet hoe het uitvoeren van die taken in zijn
werk gaat is wellicht een eerste teken voor de legitimiteitsscore van het
politieke mechanisme.
Uit het meetinstrument voor legitimiteit, de gecombineerde scores
van de zes stellingen over legitimiteit, blijkt dat de vooraf opgestelde
theoretische verwachtingen ten aanzien van de verschillen tussen de
mechanismen ondersteund worden door de data. Dat wil zeggen dat
de groep respondenten die over juridiseren gelezen hebben een significant hogere legitimiteit geven aan het besluit dan de respondenten
die over politiseren lazen. Hoewel het besluit inhoudelijk exact hetzelfde is, scoort juridiseren hoger. Hetzelfde geldt voor de verhouding
tussen participeren en politiseren: ook participeren scoort significant
hoger dan politiseren. Binnen de steekproef wordt ook een klein verschil gevonden tussen juridiseren en participeren; het laatste scoort
iets hoger. Dat verschil is echter niet significant, dus is het op basis
van deze data niet te zeggen of een van de twee daadwerkelijk als meer
legitiem wordt gezien (zie figuur 5). Toegespitst op de zes stellingen
die de legitimiteitsscore bepalen, wordt het verschil het duidelijkst bij
‘Nu het besluit genomen is, moeten tegenstanders zich erbij neerleggen’. Maar liefst 66 procent van de respondenten die over participeren
lazen, zijn het eens met de stelling, tegenover 62 procent voor het
juridiseren en slechts 45 procent voor politiseren. Dit patroon is overigens nagenoeg identiek bij alle casussen: de legitimiteitsscores voor
de mestfabriek, de arbeidsmigranten en de veehouderij zijn vrijwel
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gelijk. De mestfabriek, en de uitwerking van de drie actierepertoires
voor die casus, scoort een fractie lager dan de andere twee.
Figuur 5

Legitimiteitsscores van de drie mechanismen

6.5
Implicaties voor bindend besturen
Dit onderzoek levert een theoretische bijdrage door als eerste onderzoek drie verschillende legitimiteitsclaims, die relevant zijn bij het
maken van beleid en specifiek het beslissen over de leefomgeving,
te vergelijken. De data laten zien dat de politieke legitimiteitsclaim
de minste legitimiteit oplevert. De claim dat democratisch gekozen
instituties beslissingen kunnen en mogen nemen omdat zij via het
electorale systeem gekozen zijn, en in die zin individuele deelbelangen
overstijgen en het algemeen belang vertegenwoordigen, legt het af
tegen het juridische en participatieve alternatief. De legitimiteitsclaim
van de bestuursrechter, gebaseerd op neutrale en onpartijdige toepassing van algemeen geldende regels, en de claim van participatie, welke
rust op het insluiten van direct betrokken burgers, genereren meer
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legitimiteit. Althans, wanneer het gaat om ingrijpende beslissingen
binnen de ruimtelijke ordening.
Een essentiële kanttekening bij die conclusies is de specifieke invulling van participeren. We hebben in dit onderzoek gekeken naar een
vorm van burgerparticipatie waarbij direct betrokken burgers de
ruimte kregen om niet alleen mee te praten over het plan. Er is in
de fictieve scenario’s pas besloten dat het plan door mocht gaan na
nadrukkelijke instemming van die betrokkenen. Dat wijkt mogelijk
op twee manieren af van andere invullingen van andere participatietrajecten. Ten eerste gaat het hier dus niet om een groep participanten
die een representatieve afspiegeling vormt van een bepaalde populatie, bijvoorbeeld een representatieve afspiegeling van de inwoners
van een gemeente. Het gaat om inwoners die direct rondom de locatie
in kwestie wonen en in die zin belanghebbende zijn. Ten tweede gaat
het niet om participatietrajecten die meer zijn gericht op informeren
en consulteren van inwoners. Dat soort participatietrajecten kunnen
op andere manieren waardevol zijn, maar geven geen directe zeggenschap aan burgers. De legitimiteitswinst van het participatieve
mechanisme ten opzichte van het politieke mechanisme die naar
voren komt in dit onderzoek, geldt voor directe medezeggenschap
van burgers. Het participatietraject wordt door die medezeggenschap
eerder een onderhandelingsproces, waarin pas besloten wordt als
beleidsmakers en direct betrokkenen het met elkaar eens zijn.
Naast theoretisch relevante inzichten levert het survey-experiment
ook een bouwsteen op voor een theorie van bindend besturen. Niet
alleen kan de effectiviteit van de actierepertoires (juridiseren, participeren en politiseren) de afweging en keuze voor een van de repertoires
sturen, ook kan de legitimiteit ervan worden afgewogen. Concreet laat
het onderzoek zien dat de legitimiteit van politiseren aanzienlijk lager
uitvalt dan de legitimiteit van participeren en juridiseren. Met andere
woorden, zowel met participeren als met juridiseren kan legitimiteit
worden gewonnen. Dat geldt voor het gemeente- of provinciebestuur
dat een omgevingsbesluit neemt, maar ook voor een initiatiefnemer,
bedrijf, projectontwikkelaar of voor een belangengroep.
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Hoofdstuk 7
Een bijsluiter voor
juridiseren politiseren,
participeren en politiseren

7.1
Het actorperspectief: stel dat je…
In hoofdstuk 5 is betoogd dat de clichés die juridisering als
actierepertoire oproept niet stroken met de realiteit van
omgevingsbesluitvorming. Evenmin is dit het geval voor de alternatieve actierepertoires die we participeren en politiseren hebben
genoemd. De effectiviteit van deze repertoires, zo hebben we gesteld,
hangt af van de context waarin ze worden ingezet. In een kort
intermezzo hebben we inmiddels ook geleerd dat het juridische en
participatieve pad beide even legitiem zijn, terwijl het repertoire van
politisering wordt gezien als minder legitiem. Op de effectiviteit van
de actierepertoires zijn we echter nog niet ingegaan, terwijl dat waarschijnlijk voor de meeste bestuurders, ambtenaren, initiatiefnemers
een belangrijke overweging is bij de keuze tussen juridiseren dan wel
participeren of politiseren. Zij zullen immers in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in een repertoire dat ‘werkt’. Wat dat precies inhoudt
(wat is ‘werken’?), kan voor elke partij anders zijn en, sterker nog, een
repertoire dat in de ogen van de een uiterst effectief is (omdat het bijvoorbeeld leidt tot een snelle bouw van windmolens) zal in de ogen
van de ander gezien worden als ineffectief (bijvoorbeeld inwoners die
vrezen voor de geluidsoverlast van windmolens). Daarmee is een oordeel met betrekking tot effectiviteit altijd afhankelijk van de positie
die iemand inneemt in de eigen context. Dat betekent echter niet dat
we niets kunnen zeggen over effectiviteit. De werking van elk van de
repertoires is immers anders, en daarmee worden ook andere effecten
en neveneffecten gesorteerd.
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Zoals voor vrijwel alle gedrag geldt, bevindt de keuze voor een repertoire zich doorgaans in wat Kahneman (2012) ‘System 1’ noemt. De
keuze wordt intuïtief gemaakt, zonder alternatieven te doordenken.
Een juridisch adviseur kiest voor juridiseren, zonder expliciet en
grondig af te wegen of participeren dan wel politiseren misschien
een betere keuze voor zijn cliënt zou opleveren. Anderen kiezen min
of meer gedachteloos voor participeren of politiseren. De intuïtieve
keuze komt niet uit het niets, maar is een optelsom van opleiding (als
je als jurist bent opgeleid, denk je nou eenmaal juridisch), context
(wat zijn de verwachtingen in de omgeving?), ervaring (als je eerder
succesvol participeerde, veronderstel je dat het wederom succesvol
is) of simpelweg gewoonte (dit is zoals je het altijd doet). Toch kan het
nuttig zijn om de actierepertoires wel expliciet af te wegen, niet alleen
bij aanvang van het proces van omgevingsbesluitvorming maar gedurende het hele proces. Daarmee wordt voorkomen dat interessante
afslagen over het hoofd worden gezien die effectiever of legitiemer
kunnen zijn of minder ellende opleveren. Dat vraag om een neutrale
houding tot alle drie de actierepertoires. We hebben in hoofdstuk 5
verschillende stereotypen de revue laten passeren en deze stereotypen
telkens gecontrasteerd met de praktijk die weerbarstiger bleek dan de
stereotypen doen vermoeden. Naast een neutrale houding is scherpte
nodig. Hoe goed het sommigen ook in de oren zal klinken, het idee
dat omgevingsbesluitvorming een kwestie is van ‘en-en’ of ‘van alles
een beetje’ is een behoorlijke hinderpaal voor een doordachte keuze.
Ongetwijfeld is de werkelijkheid van omgevingsbesluitvorming
‘van alles een beetje’ en ‘en-en’, maar dat helpt een actor op een willekeurig moment niet om een doordachte keuze te maken tussen het
aanroepen van het recht en de rechter, het participeren in een (onderhandelend) besluitvormingsproces of het opzoeken van politieke
kanalen (al dan niet via – sociale – media) om de besluitvorming te
beïnvloeden.
In dit hoofdstuk zoeken we op twee manieren wel de scherpte op. Om
te beginnen verkennen we de werking en bijwerkingen van juridiseren (par. 7.2), participeren (par. 7.3) en politiseren (par. 7.4) zoals we
die hebben aangetroffen in de casuïstiek en ervaringen van ‘practitioners’. Een goed begrip van zowel de werking als de bijwerkingen stelt
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een burger, bestuurder of initiatiefnemer in staat om een afgewogen
keuze te maken. Naast inzicht in de werking en bijwerkingen is het
voor een doordachte keuze van belang om de juiste ‘match’ tussen
actierepertoire en situatie te bepalen. Daarvoor is het van belang
om de situatie goed te lezen. In paragraaf 7.5 formuleren we hiervoor
enkele handvatten waarmee we meteen de bouwstenen leveren voor
deel 3 van het boek waarin we de contouren van een model schetsen
dat kan bijdragen aan het bindend besturen van de omgeving.
7.2
Werking en bijwerking van juridisering
Juridiseren is omschreven als het inroepen van het recht, de rechtsbescherming en de rechter. Ofwel door een formeel besluit te nemen
(als bestuursorgaan), ofwel door een formele procedure op te zoeken
(als initiatiefnemer), ofwel door bezwaar en beroep op te zoeken (als
belanghebbende of initiatiefnemer), al dan niet in de versnelde vorm
van de voorlopige voorziening. In eerdere hoofdstukken is geconstateerd dat juridiseren effectief kan zijn om bijvoorbeeld besluitvorming
tegen te houden, te vertragen of af te dwingen. Maar juridiseren heeft
ten minste ook drie bijwerkingen.
Om te beginnen impliceert juridiseren op relationeel niveau dat
het besluit in handen van derden wordt gelegd, in het bijzonder de
rechter. De rechter weegt vervolgens af welke van de partijen, die
onmiddellijk tot juridische tegenstanders verworden, het recht aan
haar kant heeft. Bestuursrechters gaan hier verschillend mee om.
Waar de één alsnog kiest voor een probleemoplossende benadering (in het kader van de Nieuwe zaaksbehandeling), gericht op het
initiëren van een dialoog tussen betrokkenen, zal een ander vasthouden aan wat het recht voorschrijft en wat (dus) ook in hoger beroep
standhoudt. Dit dwingt rechters soms om op de stoel van de bestuurder te zitten. Hoe dan ook leidt juridische escalatie tot minder ruimte
om het probleem samen nog op te lossen onder de radar van het recht
en de rechter. Voor problemen waar het recht heldere en eenduidige
normen voorschrijft, is die ruimte er sowieso niet (nodig), maar voor
alle andere omgevingskwesties waar het recht ruimte laat, wordt bij
juridisering de invulling daarvan overgelaten aan een derde partij.
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Ook is in de hoofdstukken hiervoor gebleken dat de procedure van
juridiseren een eigen dynamiek uitlokt. Om te beginnen ‘transformeert’ juridiseren de kwestie die op het spel staat in juridische
termen. Het gaat niet meer om de overlast die een veehouderij al dan
niet veroorzaakt voor de buren, maar om het voldoen aan wettelijke
normen ten aanzien van bijvoorbeeld uitstoot van stoffen of het volgen van de juiste procedures. Uiteindelijk gaat het om wie zijn/haar
gelijk weet te behalen bij de rechter (al dan niet op basis van formele
onvolkomenheden). Bijvoorbeeld: het gaat niet om de vraag of burgers
daadwerkelijk zijn opgezocht en geïnformeerd, maar om het voldoen
aan de wettelijke plicht om als gemeente een voornemen of vergunning aan te kondigen. En het gaat niet om wat betrokkenen als eerlijk
ervaren, maar om wat juridische principes als rechtszekerheid al dan
niet in detail gebieden.
Tot slot is het een ‘eigenaardigheid’ van juridiseren dat het moeilijk
is om ervan los te komen. Als eenmaal het recht, de juridische positie
of de rechter is ingeroepen, dan is een weg terug naar de inhoudelijke
kern van de kwestie niet eenvoudig of zelfs geheel onmogelijk geworden. In theorie is het natuurlijk altijd mogelijk om ‘terug te werken’,
maar als de juridische posities verkend zijn en vastliggen dan is hiervoor ten minste druk van buiten (bijvoorbeeld van een rechter) nodig.
De weg naar buiten het recht is in theorie altijd mogelijk (ga eens
gewoon met elkaar praten over wat iedereen nou echt dwars zit bij de
uitbreiding van een veehouderij of het bouwen van een appartementencomplex en kom in onderhandeling met gepaste maatregelen),
maar niet waarschijnlijk en allerminst eenvoudig. Alle betrokkenen
hebben zich immers al juridisch ingegraven en hun juridische positie
geanalyseerd. Diegenen met een weinig kansrijke positie zullen kiezen voor het ‘echte’ gesprek, maar daar zullen de belanghebbenden
met een juridisch kansrijke positie niet snel voor open staan als de
omgevingsbesluitvorming eenmaal is gejuridiseerd. Bovendien ontmoedigen juridische procedures om andere wegen te verkennen om er
samen uit te komen zolang als de procedures nog lopen. En wanneer
er eenmaal een uitspraak is gedaan, is de vervolgvraag vaak: leg ik me
bij deze uitspraak neer of ga ik ertegen in beroep?
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Een juridische uitspraak staat door deze drie eigenschappen niet
altijd gelijk aan een oplossing in de ogen van betrokkenen omdat,
wanneer de uitspraak arriveert, het werkelijke conflict dat aanleiding
was voor de procedure niet geadresseerd is. Neem het voorbeeld van
stankoverlast in de intensieve veehouderij: wanneer de rechter een
vergunning voor uitbreiding van de veestapel afwijst, zorgt dit er
niet automatisch voor dat de veehouder in kwestie zijn of haar ambities aanpast. Met onveranderde ambities zal de veehouder in kwestie
eerder de benodigde aanpassingen doen en een nieuwe vergunning
voor uitbreiding aanvragen, dan die ambities te heroverwegen of te
herkaderen in samenspraak met de omgeving. Met als gevolg frustratie bij diezelfde omgeving, wanneer zij zich twee jaar later opnieuw
geconfronteerd ziet met een vergunningsaanvraag en zich genoodzaakt voelt weer de juridische wapens op te pakken. Bovendien is het
maar de vraag of zonder uitbreiding de overlast voor omwonenden
niet gewoon blijft bestaan. Rechterlijke uitspraken mogen dan juridisch bindend zijn, bindend in de ogen van betrokkenen zijn ze niet
altijd en het effectueren van de uitspraak is niet vanzelfsprekend.
7.3
Werking en bijwerking van participeren
Ook de alternatieven op juridiseren kennen hun eigen werking en bijwerkingen. We bespreken eerst het actierepertoire van participeren en
dan van politiseren. Onder participeren verstaan we het betrekken en
bijdragen van derden bij besluitvorming. Ook participeren kan werken,
bijvoorbeeld om een belang naar voren te brengen of om in samenspraak tot een zogeheten ‘win-winsituatie’ te komen. Belangen blijken
lang niet altijd tegenstrijdig en kunnen nogal eens worden gestapeld,
mits de achterliggende belangen en waarden goed zijn verkend. Dat
vergt een intensieve vorm van participeren die soms wel co-creatie
wordt genoemd (Nabatchi et al., 2015). Participatie verschilt wel van
inspraak, omdat inspraak onderdeel is van de juridisch vastgelegde
procedure rondom omgevingsbesluitvorming. Net als juridisering kent
ook participatie als actierepertoire de nodige bijwerkingen.
Om te beginnen roept op relationeel vlak de keuze voor participeren
direct verwachtingen op ten aanzien van elkaar. Zodra een gemeente,
provincie of waterschap aankondigt een participatietraject te starten,
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ontstaan verwachtingen bij burgers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties over wat dit precies betekent. Hetzelfde geldt voor een
private initiatiefnemer of een maatschappelijke organisatie die een
participatietraject aankondigt. En juist omdat onder de vlag van
participatie veel verschillende aanpakken kunnen vallen zijn die
verwachtingen allerminst eenduidig: de één denkt dat iedereen nu
mag ‘meepraten’, een ander veronderstelt dat ook de besluiten samen
worden genomen, de één vindt dat participatie alleen maar ‘blanco’
mag beginnen terwijl de ander juist de kaders benadrukt waarbinnen mag worden meegepraat. Ook al benadrukken de receptenboeken
uit het participatiemétier dat kaders helder moeten worden ‘gecommuniceerd’ en dat verwachtingen moeten worden ‘gemanaged’, de
praktijk leert dat verwachtingen zich niet zomaar laten ‘managen’.
Geen wonder dus dat veel participatie uitmondt in teleurstelling bij
alle betrokkenen.
Een tweede ‘eigenaardigheid’ vloeit voort uit het niet-lineaire (of
‘iteratieve’) karakter van participatie. Het organiseren en leiden
van een participatieproces dat recht doet aan de ongestructureerde
inbreng van initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties en
inwoners vergt een behoorlijke dosis procesvaardigheden om mislukking te voorkomen. Het participatieproces moet uiterst professioneel
worden aangepakt om de onderliggende conflicten te benoemen en
te adresseren. Het leidend laten zijn van de bestuurlijke besluitvormingsagenda, de ambtelijke insnoering van het probleem, het niet
toelaten van emotie, kortom de meeste bestuurlijke en ambtelijke
routines staan haaks op participatie als proces. Om belangen met
elkaar te verknopen is er behoorlijk wat procedurele wendbaarheid
nodig, maar die wendbaarheid is in de praktijk van beleidsprocessen niet vaak aanwezig. Processen zijn vaak lineair opgebouwd,
met deadlines en tussenresultaten, die uiteindelijk opbouwen naar
een finale uitkomst. Dat maakt het ingewikkeld om te reageren op
nieuwe meningen die zich in de loop van het participatieproces
melden of om nieuwe inzichten die de aannames waarop het beleid
gebaseerd was aan de orde stellen (Wolf & Van Dooren, 2017c). Er is
heel wat wendbaarheid vereist om te borgen dat participatieprocessen zowel verschillende belangen, die bovendien dynamisch zijn, als
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verschillende soorten kennis, die voortdurend in ontwikkeling is,
kunnen absorberen. Is die wendbaarheid er niet, dan bestaat er risico
dat het proces eindigt in heel wat teleurstelling, omdat de belangen
en de kennis die buiten beschouwing worden gelaten het vertrouwen
in de uitkomst ondergraven. Of het proces mondt uit in een grijs
compromis waarbij alle deelnemers zich neerleggen bij een uitkomst
waar ze mee kunnen leven omdat het proces ze tot de uitkomst lijkt te
dwingen, en er geen mogelijkheid wordt ervaren om stappen terug te
zetten of het pad te herdefiniëren.
Naast ruimte in het proces om op nieuwe ontwikkelingen te reageren
moet er ook ruimte zijn als het aankomt op de inhoud van beleid.
Participatie suggereert vooral veel praten, terwijl de direct betrokkenen daar niet direct behoefte aan hebben. Nogal eens wordt er
daardoor op allerlei punten langs elkaar heen gepraat. De gemeente
wil vooral de burgers horen over wat er op de gemeentelijke agenda
staat en wat vanuit het gemeentelijk perspectief keuzes zijn die moeten worden gemaakt en beslissingen die moeten worden genomen
(bijvoorbeeld ten aanzien van de economische profilering van de
gemeente), maar burgers willen het vooral hebben over hun directe
omgeving (en dus over de vestiging van een ‘blokkendoos’ in hun
omgeving in het buitengebied). De gemeente of het waterschap wil
graag ‘horen’, burgers willen vaak juist liever handelen. Waar het
bestuur vanuit ‘overzicht’ en het perspectief vanuit de gemeente als
geheel redeneert, gaat het burgers en bedrijven over wat zij vanuit
hun situatie percipiëren. In theorie kunnen participatieprocedures
wendbaar genoeg zijn om op eerder gemaakte beslissingen terug te
komen, maar die wendbaarheid kan niet benut worden wanneer er
geen ruimte is om de vooringenomenheden van het bestuur of eerder
genomen besluiten ter discussie te stellen. Als de inhoudelijke ruimte
er wel is, kunnen de agenda’s en belangen van betrokkenen zoals
die naar voren worden gebracht, worden verknoopt. Is die ruimte er
niet (bijvoorbeeld omdat door de ambtenaren wordt benadrukt dat
het hier alleen gaat over de locatie en hoogte van windmolens, en
dat daarover binnen drie maanden een besluit wordt genomen), dan
worden alle andere agenda’s als irrelevant bestempeld en mondt het
proces vaak uit in teleurstelling.
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7.4
Werking en bijwerking van politiseren
Naast participeren hebben we politiseren benoemd als een alternatief
voor het actierepertoire van juridisering. Politiseren is voor publieke
besluitvorming en dus ook omgevingsbesluitvorming het meest gangbare actierepertoire. Gezien het formeel primaat van de politiek over
omgevingsbesluiten zou dit repertoire als het ‘standaardmodel’ kunnen
worden beschouwd. Ideeën, initiatieven en veranderingen in de leefomgeving worden ofwel gestuurd door politieke organen (bijvoorbeeld
een coalitieakkoord of een collegeprogramma, maar ook de omgevingsvisie) ofwel ze worden langs deze meetlat gelegd om te beoordelen of
ze erin passen dan wel ermee strijdig zijn. Politiseren is dan ook de
‘koninklijke weg’: iemand heeft een idee of wil iets met een perceel, legt
dat idee voor aan een politiek orgaan (of brengt het in de ambtelijke
voorbereiding ter voorbereiding op de politieke besluitvorming) en dat
orgaan neemt het besluit. Politiseren houdt in het voorleggen van een
idee of plan aan een politiek orgaan of het gebruiken van – sociale –
media om aandacht van het politiek orgaan te trekken, maar ook het
voorleggen van een bezwaar aan een politiek orgaan. Politiseren kan
dus zowel gebruikt worden om iets voor elkaar te krijgen (een park
bijvoorbeeld), maar ook om iets tegen te houden (hetzelfde park bijvoorbeeld). Dat de ‘koninklijke weg’ van politiseren werkt, zal duidelijk
zijn omdat de meeste omgevingsbesluiten langs deze weg in finale
besluitvorming terecht komen. Toch heeft politiseren ook ten minste
drie bijwerkingen.
Om te beginnen heeft politisering als actierepertoire bijwerkingen
die te maken hebben met de onderlinge verhoudingen. In de politieke
logica staat de inhoud immers op ten minste hetzelfde niveau als
de verhouding of ‘het spel’ (zie: Tops & Zouridis, 2002). Wordt een
idee, een bezwaar of een probleem in de politieke arena gebracht door
een partij die fel oppositie voert, dan krijgt het meteen een politieke
lading. Maar dat geldt ook voor een idee of plan van een zwakke of
juist heel sterke wethouder, voor een probleem of initiatief dat in de
coalitie ‘gevoelig’ ligt of een achterban die zich ineens sterk maakt
voor een bezwaar dan wel initiatief. Politiseren gaat om die reden
gepaard met de ‘relationele absorptie’ van de kwestie die wordt ingebracht. De vraag of een idee, probleem, bezwaar of initiatief wordt
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opgepakt hangt dus af van de verhoudingen tussen spelers in het
politieke spel. Als die verhoudingen tegenzitten kan een probleem of
initiatief lang blijven liggen of teruggedrukt worden naar ambtelijke
voorbereiding of participatietrajecten. Hoe politiek ingewikkelder
het plan of probleem is, hoe langer het blijft liggen of blijft voortmodderen. Bij het actierepertoire van politiseren, door wie dan ook
gehanteerd (inclusief politici zelf), moet altijd met deze bijwerking
rekening worden gehouden.
Een tweede bijwerking van politiseren vloeit voort uit het voorgaande.
Bij politiseren moet rekening worden gehouden met het politiek
proces dat het idee, probleem of plan doorloopt. In dat proces, dat
gestuurd wordt door allerlei ‘rationaliteiten’, waardensets, regels
en belangen, kan het idee, probleem, plan of bezwaar een transformatie ondergaan waardoor het er anders uit komt dan het erin
ging. Wat begon als een idee van iemand voor een bedrijventerrein,
kan eruit komen als een besluit om een bepaald gebied voor natuurontwikkeling te bestemmen, wat begon als een idee voor een nieuw
winkelgebied kan er als overwegend wooncomplex uit komen en wat
begon als een initiatief om een park te ontwikkelen kan uit het politiek proces komen als een klein parkje met daaromheen een groot
parkeerterrein. Politiseren heeft altijd als bijwerking de transformatie in het (ambtelijk-)politiek proces. Soms is deze transformatie
voorspelbaar, bijvoorbeeld als een idee de politieke verhoudingen
niet herschikt en past in de politieke prioriteiten. Dan komt het idee
of bezwaar er waarschijnlijk uit zoals het erin ging. Is dat niet het
geval, dan is de kans groot dat het idee of initiatief er anders uit komt
dan het er aan het begin van het politiek proces uit zag. Hoe het eruit
komt, is lang niet altijd te voorspellen. Soms zal het een compromis
zijn tussen initiatief en bezwaar, soms iets geheel anders omdat het
bijvoorbeeld vermengd raakt met een andere politieke prioriteit.
Dat brengt ons op de derde bijwerking van politiseren, die samenhangt met de ‘relationele absorptie’ van een idee, probleem, initiatief,
plan of bezwaar. Niet alleen wordt de kwestie relationeel geabsorbeerd
(welke lading krijgt de kwestie als gevolg van de politieke verhoudingen?), ze wordt ook inhoudelijk geabsorbeerd (past de kwestie in de
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politieke prioriteiten of niet?). Om te beginnen wordt het idee, plan,
bezwaar of probleem geabsorbeerd of gerecipieerd in een politieke set
van waarden en prioriteiten. Past het in wat vanuit de politieke macht
bezien gewenst is, dan krijgt het idee, plan of bezwaar steun (en
mogelijk zelfs ‘vleugels’), past het daar niet in dan neemt de kans op
realisatie aanzienlijk af. Onderzoek naar hoe de ‘politieke rationaliteit’ werkt, laat dit patroon steevast zien: problemen, plannen, ideeën
of bezwaren die niet gelijk oplopen met de politieke prioriteiten van
dat moment maken weinig kans om opgepakt te worden, in concrete
plannen vertaald te worden of zelfs gerealiseerd te worden (Jones &
Baumgartner, 2005; Kingdon, 1984). De inhoudelijke absorptie van het
idee, probleem, plan of bezwaar kan dus zowel positief als negatief
uitwerken. Past een idee in de politieke prioriteit van dat moment,
dan wordt het ambtelijk en politiek sneller opgepakt, maakt het meer
kans in de besluitvorming en komt het sneller tot daadwerkelijk
resultaat. Dat geldt ook voor een bezwaar tegen een initiatief: als dat
past bij de politieke prioriteit van dat moment, zal een wethouder of
een gemeenteraad er gevoeliger voor zijn en gaat het initiatief sneller
van tafel. Soms, zoals in het voorbeeld in hoofdstuk 2 over de huisvesting van arbeidsmigranten, kunnen bezwaren ook de politieke
prioriteiten ‘herschikken’.
7.5
Uit de routine door de situatie te lezen
Iedere partij of actor kan zich dus van drie uiteenlopende actierepertoires bedienen, of het nu gaat om een ‘blanco’ situatie, een rijp
omgevingsplan of het verzet tegen een plan. Een neutrale analyse van
de drie repertoires laat zien dat ze alle drie kunnen werken, in de zin
van effectief zijn vanuit het perspectief van de actor. Een wethouder kan met alle drie de repertoires zijn ideeën realiseren, maar een
milieuclub kan de drie repertoires ook gebruiken om een plan tegen
te houden. Een betrokken groep bewoners kan voor een van de drie
repertoires kiezen om het parkeren in de wijk te verbeteren, maar
ook om de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten tegen
te houden. Bij de keuze van een actierepertoire is het verstandig om
niet ‘blind’ te kiezen, bijvoorbeeld vanuit routine of omdat het voor
de hand liggend lijkt, maar rekening te houden met de geschetste
werking en de bijwerkingen. Dat geldt voor iedere fase van het proces
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van omgevingsbesluitvorming, van het eerste idee of de allereerste
probleemformulering tot en met het besluit van de rechter in hoogste
instantie; er volgt immers altijd weer ‘een nieuwe ronde’ in de besluitvorming (zie onder meer: Teisman, 1992).
Om niet uit reflex of routine te kiezen voor juridisering of haar
alternatieven is het belangrijk om te weten hoe je die context
moet lezen en begrijpen. Waarop let je als bestuurder, ambtenaar,
initiatiefnemer, of inwoner als het gaat om de keuze voor een actierepertoire? We hebben gezien dat de drie repertoires consequenties
hebben op de onderlinge relaties, op de procedures die in het leven
worden geroepen en op de inhoud, oftewel waarover het wel of niet
gaat in de procedures. Dat biedt meteen aanknopingspunten voor
het lezen van de situatie. Als er sprake is van een structurele relatie
tussen partijen, waarbij je elkaar in de toekomst vaak gaat tegenkomen, kan juridisering een schaduw werpen op de toekomst. Het
is namelijk ingewikkeld om van juridisch tegenstanders naar een
‘blanco vel’ terug te schakelen. Ook de mate waarin belangen zich
laten absorberen in procedures kan bepalend zijn voor de keuze van
een actierepertoire. Als belangen zich niet goed laten transformeren
tot meetbare, en juridisch goed af te wegen, eenheden biedt het proces mogelijk geen beslechting van een conflict maar leidt het eerder
tot een afgeleid conflict, bijvoorbeeld omdat partijen ruziën over
hoe stank gemeten moet worden in plaats van een gesprek te voeren
over de overlast die omwonenden ervaren van intensieve veeteelt.
Tot slot hebben we het gehad over de inhoud. In sommige gevallen
kan de inhoudelijke uitkomst van een juridische procedure passend
zijn, bijvoorbeeld wanneer de rechter erover oordeelt of de grondprijzen die een gemeente wil betalen om grondeigenaren uit te kopen
in overeenstemming is met de wettelijke kaders. In andere gevallen
leidt de uitkomst niet tot een oplossing, bijvoorbeeld wanneer de
rechter een verleende vergunning onrechtmatig verklaart, maar de
initiatiefnemer vervolgens op basis van een marginale wijziging
een nieuwe vergunning aanvraagt, met opnieuw bezwaar en beroep
van omwonenden tot gevolg, waardoor partijen steeds dieper in de
juridische groef raken. Op deze dimensies, die wij zien als aanknopingspunten voor het bindend besturen van de omgeving, gaan we in
het volgende hoofdstuk dieper in.
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7.6
Van bouwstenen naar model
Nadat in het eerste deel van dit boek het fenomeen juridisering is
geanalyseerd, is in dit deel juridiseren als actierepertoire geplaatst
tegenover de alternatieven van participeren en politiseren. Waar juridiseren verwijst naar het inroepen van het recht, de rechtsbescherming
en de rechter, staat participeren voor onderling overleg en onderhandelen. Politiseren verwijst naar het opzoeken van de vertegenwoordigende
organen al dan niet via politieke partijen of (sociale) media. In processen van omgevingsbesluitvorming worden alle partijen op ieder
moment voor de keuze geplaatst om een actierepertoire te kiezen.
Een bedrijf dat wil uitbreiden kan de omwonenden en omliggende
bedrijven benaderen om de gevolgen te bespreken en daarover te onderhandelen, maar ook een vergunningaanvraag indienen op basis van het
omgevingsplan of de wethouder benaderen om het politiek draagvlak
te peilen. Als een omgevingsvergunning is verleend, kunnen bewoners,
bedrijven of maatschappelijke organisaties met de vergunninghouder
in overleg en onderhandeling treden over de inbedding van de activiteit, maar ook de gemeenteraadsfracties bestoken of bezwaar dan
wel beroep indienen. Zelfs als de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State heeft gesproken, kan met de initiatiefnemer in overleg
of onderhandeling worden getreden, kunnen politieke kanalen worden ingeschakeld voor een volgende besluitvormingsronde of kan een
andere (bijvoorbeeld civiele) juridische procedure worden begonnen.
Kortom, telkens weer worden partijen bij omgevingsbesluitvorming
voor de keuze gesteld tussen participeren, juridiseren of politiseren.
In dit deel is om te beginnen geconstateerd dat te snelle stereotypering van deze actierepertoires tot bijziendheid, blindheid en
ineffectiviteit kan leiden. De jurist die altijd direct juridiseert,
ziet andere actierepertoires niet en kan daardoor ineffectief zijn.
Het adviesbureau voor creatieve participatieprocessen overkomt hetzelfde, en organiseert een lang en duur praatcircus waar een snelle
gang naar de rechter veel effectiever was geweest en voor alle partijen
tot een veel bevredigender verloop had geleid. Het is dus verstandig,
zo is in dit deel betoogd, om expliciet en voortdurend de verschillende
actierepertoires voor ogen te houden en bewust te kiezen. Om een
bewustere keuze te maken zijn twee overwegingen verkend. Om te
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beginnen hebben we in een kort intermezzo laten zien dat met zowel
juridiseren als met participeren de legitimiteit van een omgevingsbesluit kan worden versterkt. Daaruit hebben we geconcludeerd dat
het negatieve beeld van juridisering, als actierepertoire dat vooral
leidt tot kostbare procedures die niet in het belang van de burger zijn,
niet strookt met de perceptie van burgers zelf. Wetende dat zowel
juridisering als haar alternatieven gepercipieerd worden als legitiem
zijn we dieper ingegaan op de effectiviteit van de drie repertoires.
Daarvoor zijn zowel de werking als de bijwerkingen van de drie actierepertoires beschreven.
Hoe de keuze voor een van de actierepertoires uit zou moeten pakken,
hangt af van de context of de concrete situatie. Generieke recepten
zijn er niet, hoe flitsend en overtuigend receptenboeken soms ook
ogen. Iedere situatie vraagt om een afweging, die bovendien gedurende het proces van omgevingsbesluitvorming ook nog eens kan
veranderen. In plaats van vanzelfsprekend actierepertoires te kiezen
of te volgen, komt het dus vooral aan op het ‘lezen’ van de situatie.
Wat vraagt de voorliggende situatie, vanuit het oogpunt van legitimiteit en effectiviteit? Welk actierepertoire is in deze situatie effectief
en legitiem? In het laatste deel brengen we de bouwstenen die we hebben gepresenteerd samen in een model, uitgaande van het concept
bindend besturen. In hoofdstuk 8 beschrijven we zowel het concept
als het model.
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DEEL 3

BINDEND EN ONTBINDEND
BESTUREN: LESSEN
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Hoofdstuk 8
Bindend besturen: concept,
model en toepassing op
omgevingsbesluitvorming

8.1
Ontbindend en bindend besturen van de omgeving
Het bestuur van de fysieke omgeving is het domein van veel specialisten. Stedenbouwkundigen en architecten brengen de kwaliteit van
de omgeving in, ecologen de kwaliteit van de flora en fauna, (fysiek en
sociaal) geografen brengen de stand van de fysieke en de leefomgeving
in, economen beoordelen en berekenen de rentabiliteit van investeringen en juristen stellen de rechtmatigheid van besluiten vast. Enkele
decennia terug, sinds de opkomst van inspraak in de jaren zeventig
van de vorige eeuw, hebben zich ook de communicatie- en participatiespecialisten gemeld, die het belang van draagvlak voor hun rekening
nemen. En omdat het hiermee allemaal zo complex is geworden, hebben zich ook de politicologen en bestuurswetenschappers in het debat
gemengd, die de (belangen)complexiteit graag nog eens aanzetten en
expliciet onderzoeken.
In deze complexiteit wordt nog wel eens uit het oog verloren dat
besturen van de fysieke leefomgeving toch in eerste instantie
besturen is. Bestuurders en bestuurlijke instanties vervullen in
gemeenschappen toch vooral de functie om voor het collectief op
te treden, en dat is in het fysieke domein niet anders. Besturen van
de fysieke omgeving is in eerste en in laatste instantie dan ook het
besturen van gemeenschappen. Dat klinkt triviaal, maar in alle specialisaties en technisch vernuft wordt dit inzicht nog wel eens naar
de achtergrond verdrongen. Sterker nog, in alle specialistische afwegingen dreigt het feit dat besturen van de fysieke omgeving ook het
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besturen van gemeenschappen is soms het onderspit te delven. We
betoogden in hoofdstuk 3 dat de ontkoppelde belangen van burgers en
hun verbanden, bedrijven, politici en maatschappelijke organisaties
een belangrijke oorzaak zijn geworden van juridiseren. Het vanuit
routine kiezen voor juridiseren, waarin uitsluitend op rechtmatigheid wordt gefocust, houdt de ontkoppelde belangen in stand en is
in dit opzicht een vorm van ontbindend besturen. Dat wil niet zeggen dat juridiseren altijd onwenselijk is, maar wel dat bewust moet
worden nagedacht over haar werking en bijwerkingen vooraleer het
juridische pad te kiezen. Hetzelfde geldt voor de alternatieve repertoires participeren en politiseren: ook deze repertoires kunnen bijdragen
aan ontbinding wanneer ze op de automatische piloot worden gekozen zonder dat dit goed bij de situatie in kwestie past. Daarom hebben
we een pleidooi gedaan voor het goed lezen van de context vooraleer
een van de actierepertoires te kiezen.
In dit hoofdstuk gebruiken we de bouwstenen uit het vorig deel om
een kader te schetsten dat kan helpen om bindender te besturen. We
beginnen het hoofdstuk met een toelichting van het concept bindend
besturen (par. 8.2), waarbij we voortbouwen op onze eerdere discussie van ontbindend besturen en op het lezen van de situatie via de
onderlinge relaties, de procedures en de inhoud. Vervolgens schetsen we een 3B-model van bindend besturen (par. 8.3) dat kan dienen
als hulpmiddel voor bestuurders, initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties en inwoners om te bepalen welk repertoire van
omgevingsbesluitvorming in hun eigen context het meest passend is.
We eindigen met een illustratie van het model op een aantal concrete
casussen, zowel wat betreft bindend besturen (par. 8.4) als wat betreft
ontbindend besturen (par. 8.5).
8.2
Wat houdt bindend besturen in?
In hoofdstuk 2 is beschreven hoe ontbindend besturen leidt tot verdere
loskoppeling van belangen van stakeholders, die steeds verder van elkaar
verwijderd raken en steeds meer tegenover elkaar komen te staan, tot
procedures die conflicten verder voeden in plaats van ze te beslechten
en tot inhoudelijke gesprekken waarin actoren steeds minder over de
kern van de kwestie praten maar in plaats daarvan steeds meer afgeleid
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conflict voeren. Bindend besturen bereikt het tegenovergestelde:
het creëert binding tussen partijen, binnen procedures en binnen
het inhoudelijke gesprek. De drie dimensies, die van de relatie, de
procedure en de inhoud, hebben we in het vorige hoofdstuk ook gepresenteerd als dimensies op basis waarvan partijen de situatie kunnen
lezen om een geschikt actierepertoire te bepalen.
A priori leidt geen van de besproken actierepertoires automatisch
tot binding of tot ontbinding. Zoals we eerder hebben uitgelegd kan
juridisering, zeker als er reflexmatig wordt gekozen voor de juridische groef, leiden tot ontbindend besturen, maar geldt dat evenzeer
voor participatieprocessen die reflexmatig ingezet worden zonder
dat de context de ruimte biedt om wezenlijk te participeren. En ook
politiseren kan soms een passend repertoire zijn dat leidt tot bindend besturen, bijvoorbeeld wanneer politieke partijen in onderling
overleg tot omgevingsbesluitvorming komen waarin partijen met
uiteenlopende belangen zich herkend en erkend voelen. Maar politiseren kan ook leiden tot het tegenovergestelde.
Naast het creëren van binding (oftewel besturen als bindmiddel)
doelen we met bindend besturen ook op besluitvorming leidend tot
een uitkomst die niet telkens opnieuw aangevochten wordt, oftewel
bindend als zijnde een resultaat. Dat betekent niet dat we zo naïef
zijn om te ontkennen dat elke uitkomst van een besluitvormingsprocedure altijd een voorlopige uitkomst is, een tussenstand in het
democratische politieke spel dat ongedaan kan worden gemaakt door
een nieuwe machtsconstellatie. Juist de mogelijkheid om bestaande
beslissingen opnieuw ter discussie te stellen vormt immers de
kern van ons democratische systeem, en dat is maar goed ook.
Tegelijkertijd zien we veel voorbeelden van besluitvormingsprocedures die in een impasse raken omdat uitkomsten niet bereikt kunnen
worden of telkens opnieuw weer geprocedureerd, verparticipeerd of
gepolitiseerd worden. Dat leidt tot beleidsverstrikking, tot processen
die veel tijd, geld en energie kosten en alle partijen ongelukkig maken
maar waar men moeilijk weer uit raakt. Bindend besturen betekent
in onze ogen dat een resultaat bereikt wordt dat niet telkens opnieuw
aangevochten wordt.
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Bindend besturen leidt dus tot binding en tot bindende besluiten,
waarmee bindend besturen het tegenovergestelde vormt van de
ontbinding die we in hoofdstuk 2 constateren. Het kiezen van een
repertoire dat past bij de beleidscontext vergroot de kans op het bindend besturen van de leefomgeving. Met het oog op de kenmerken van
juridisering zoals besproken in deel 1, en de werking en bijwerking
van juridisering en haar alternatieven in deel 2, roept dat de volgende
vraag op: wanneer kies je voor juridiseren en wanneer voor de buitenjuridische actierepertoires van participeren of politiseren? In wat
volgt schetsen we een 3B- model om de omgeving bindend te besturen.
8.3

Wel of niet juridiseren? Een 3Bmodel voor bindend
besturen

Om bindend te besturen is het nodig dat een repertoire gekozen wordt
dat bij de context past. Bindend besturen betekent kiezen voor een context die past bij de mate van binding tussen partijen door de tijd heen
(relaties), de mate waarin de belangen van de betrokkenen zich laten
absorberen in de processen (procedures) en de inhoudelijke beweegruimte die er is in het beleidsdossier (inhoud).
8.3.1 Binding in de tijd: incidentele of structurele ontmoetingen?
Om te beginnen hangt de match tussen actierepertoire en context af
van de manier waarop partijen zich door de tijd heen tot elkaar verhouden. Is de ontmoeting tussen partijen incidenteel, of is er sprake van
een structurele relatie waarbij elke vorige ontmoeting ook weer positieve of negatieve effecten kan hebben op de volgende ontmoeting?
Wanneer partijen het juridische pad bewandelen, juridiseren ook
hun relaties. Om te beginnen worden de niet-belanghebbenden er in
het juridiseringsproces ‘uit gefilterd’, waarna de belangen tegenover
elkaar kunnen worden geplaatst en worden afgewogen in het licht
van algemene normen, dus los van de concrete context. Het tegenover elkaar plaatsen van ‘belangen’ stimuleert bij alle partijen het
gedrag dat economen dat van de ‘rationele actor’ noemen en dat vooral
gericht is op individuele behoeftebevrediging. Uit onderzoek blijkt
dat de constellatie waarbinnen mensen opereren grotendeels bepaalt
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of ze meer geneigd zijn zelfzuchtig gedrag (gericht op individuele
behoeftebevrediging en gemotiveerd door externe prikkels) dan wel
sociaal gedrag (gericht op coöperatie en intrinsiek gemotiveerd) te
vertonen (Ostrom, 2005). De sociale constellatie kan leiden tot zogeheten ‘crowding out’ van sociaal en coöperatief gedrag, waardoor dat
niet naar voren komt en in plaats daarvan mensen zelfzuchtig gedrag
laten zien. Een belangrijke factor in de ‘crowding out’ van sociaal
coöperatief gedrag blijkt het opleggen van externe sancties of externe
beslissingen te zijn. Anders gezegd: naarmate mensen meer het
gevoel hebben dat ze controle hebben over de situatie wordt intrinsiek
sociaal en coöperatief gedrag gestimuleerd, en omgekeerd: naarmate
mensen minder het gevoel hebben de situatie te controleren wordt
dit gedrag vervangen door extrinsieke motivatie (materiële prikkels).
Juridisering, waarbij partijen verworden tot juridische tegenstanders en de beslechting van het geschil uit handen geven aan een
onafhankelijke derde, is om die reden een sociale constellatie waarin
‘crowding out’ plaatsvindt van intrinsiek, sociaal en coöperatief
gedrag ten gunste van extrinsiek, zelfzuchtig gedrag.
Dat is niet zo problematisch wanneer partijen elkaar incidenteel ontmoeten, bijvoorbeeld wanneer in de rechtszaal een gemeente of een
inwoner tegenover een private onderneming komt te staan. Sterker
nog: in die gevallen kan de snelste weg om het conflict definitief te
beslechten een gang naar de rechter zijn. Als er echter sprake is van
wat in de speltheorie een ‘repeated game’ wordt genoemd, verandert
de situatie. Als de ontmoeting tussen partijen in een rechtszaak
incidenteel is kan juridisering winst opleveren voor individuele partijen zonder dat het voor die partijen uitmaakt dat de ander verliest.
De partijen komen elkaar in de toekomst namelijk waarschijnlijk
niet meer tegen. Bij een ‘repeated game’ daarentegen komen partijen
elkaar in de toekomst vaker tegen en kan absolute winst zich tegen
individuele partijen keren. De kans is namelijk groot dat de winnaar
van vandaag de verliezer in de toekomst opnieuw tegenkomt en nodig
heeft.
Van zo’n ‘repeated game’ is bijvoorbeeld sprake in de relatie tussen
inwoners en hun overheid of in de relatie tussen overheden onderling
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(bijvoorbeeld in een conflict tussen de gemeente en de provincie).
Deze partijen komen elkaar in de toekomst waarschijnlijk vaker
tegen, waardoor juridisering van de omgevingsbesluitvorming in
het heden kan leiden tot slechtere relaties (omdat de partijen zijn verworden tot juridische tegenstanders) en dus tot hogere (immateriële)
kosten. Ook kan juridisering nieuwe juridisering uitlokken, omdat
wanneer partijen eenmaal juridisch tegenstanders worden het moeilijk is om uit de juridische groef te geraken. Wanneer partijen elkaar
in de toekomst vaker tegen gaan komen bestaat er dan ook een groot
risico dat juridisering niet leidt tot bindend besturen. Het lijkt in
zulke situaties dus zinvoller om eerst participeren of politiseren als
repertoire te overwegen.
8.3.2

Belangen van partijen: makkelijk of minder makkelijk te
transformeren naar meetbare eenheden

De keuze voor een actierepertoire hangt echter niet enkel af van de
binding in de tijd, maar ook van de vraag wat de belangen zijn van de
verschillende partijen. De belangen van sommige partijen laten zich
makkelijker transformeren naar een kosten-batenafweging dan de
belangen van andere partijen en dat heeft implicaties voor het beste
actierepertoire om tot bindend besturen te komen. Zo laten de belangen van private ondernemingen zich vaak goed uitdrukken in euro’s en
zijn zij over het algemeen bereid het juridische pad te bewandelen wanneer zij verwachten dat het eindresultaat in opbrengsten de gemaakte
kosten, in tijd en geld, waard is. Omdat de belangen van bedrijven vaak
goed uit te drukken zijn in euro’s, en ze daarom goed in staat zijn een
kosten-batenafweging te maken ten aanzien van de gang naar de rechter, kunnen de belangen van zo’n partij ook goed afgewogen worden
in een juridische procedure. Dat komt dan weer ten bate van de mate
waarin het juridische gesprek recht doet aan het werkelijke belangenconflict. En wanneer partijen het gevoel hebben dat hun belang goed
vertegenwoordigd wordt in de juridische procedure bevordert dat
zowel het vertrouwen in de procedure als het vertrouwen in een eerlijke
behandeling vis-à-vis de tegenstander.
Bij partijen met belangen die zich minder makkelijk laten uitdrukken in kwantitatieve indicatoren is het vaak moeilijker om via de
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juridische weg tot bindend besturen te komen. De sociologie spreekt
in dit verband ook wel van goederen die ‘incommensurable’ zijn
(Espeland & Stevens, 1998; Kempeneer & Van Dooren, 2020), wat wil
zeggen dat ze zich niet goed laten vertalen naar een kwantitatieve
indicator. Een voorbeeld van zo’n goed is rust. We weten dat infrastructuurprojecten vanwege de geluidsoverlast die gepaard gaat
met een toename van auto’s een negatief effect kunnen hebben op
het welzijn van omwonenden. Om de schade die infrastructuurprojecten omwonenden berokkenen af te kunnen wegen tegenover
de baten ervan, zijn er allerlei manieren bedacht om de schade van
geluidsoverlast meetbaar te maken en er vervolgens een prijskaartje
aan te hangen. Dat maakt het namelijk mogelijk om de kosten van
geluidsoverlast in financiële zin af te wegen ten opzichte van de baten
van een infrastructuur project in financiële zin. Veel sociologen zijn
kritisch op de vertaling van een kwalitatief goed als rust naar een
kwantitatieve kosten-batenafweging omdat de indicatoren er vaak
niet in slagen de essentie van het goed te vertegenwoordigen waardoor het goed in kwestie niet goed beschermd wordt. Ook voor de
juridische afweging is het belangrijk om belangen zo veel mogelijk
meetbaar, vergelijkbaar of in ieder geval objectiveerbaar te maken,
zodat ze tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Maar omdat partijen die opkomen voor immateriële belangen, zoals rust, hun belang
veel minder goed meetbaar en objectiveerbaar kunnen maken, is
het juridische gesprek dat ontstaat als gevolg van juridisering in
dit geval zelden in staat recht te doen aan de werkelijke situatie. Een
inwoner die zich vanwege ervaren stankoverlast verzet tegen de uitbreiding van de varkensstal van zijn buurman en terechtkomt in de
gejuridiseerde situatie van het bezwaar maken tegen de vergunning,
moet manieren vinden om zijn belang meetbaar te maken. Omdat het
veel moeilijker is om recht te doen aan zijn belangen via een kwantitatieve indicator dan aan de belangen van de veestalhouder zal de
eerstgenoemde zich makkelijker vervreemd voelen van de inhoudelijke afweging, die sneller kan lijken op een afgeleid conflict waarin
het niet over de kern van de kwestie gaat. Het gaat dan bijvoorbeeld
over hoe geuroverlast te meten is en te vertalen is naar gezondheidsschade in financiële zin, in plaats van over de vraag hoe de rust van
omwonenden beschermd kan worden wanneer die haaks staat op
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het financiële belang van de boer die opereert in een geglobaliseerde
markt. Zo’n afgeleid conflict kan op zijn beurt het vertrouwen in het
juridische proces schaden (is dat in staat de belangen eerlijk tegen
elkaar af te wegen?) en geeft een grotere kans op relatieschade wanneer de tegenpartij wint, terwijl de verliezende partij niet het gevoel
heeft gehad dat haar belang goed vertegenwoordigd werd in het afwegingsproces.
Afhankelijk van hoe makkelijk de belangen van belangrijke partijen
zich laten vertalen naar objectiveerbare of zelfs meetbare indicatoren
kan juridisering een passend (bij makkelijk vertaalbare belangen) of
minder passend (bij minder makkelijk vertaalbare belangen) actierepertoire zijn om bindend te besturen. Voor belangen die moeilijker
te vangen zijn in kwantitatieve indicatoren lijken participatie en
politisering passendere actierepertoires te bieden, omdat het hierbij
makkelijker is om aan immateriële belangen in hun eigen context
recht te doen, bijvoorbeeld door een geplande snelweg te overkappen
zodat omwonenden geen last meer hebben van het geluid, of door de
afstand tot bewoond gebied te vergroten voor de intensieve veeteelt.
8.3.3 Bewegingsruimte in het dossier
Soms is het mogelijk om in een onderhandelingsproces immateriële
belangen om te zetten in materiële belangen en daarmee belangen uitruilbaar te maken. Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer de overlast
in horizonvervuiling die windmolens geven, wordt gekoppeld aan
inkomsten uit de windmolens voor de omwonenden. Dan moet het
vraagstuk in kwestie echter wel de mogelijkheden bieden om belangen
uit te ruilen of te verknopen. Daarmee hangt de keuze voor een actierepertoire dat bindend besturen mogelijk maakt niet alleen af van de
binding tussen actoren in de tijd en van hun belangen, maar ook van de
beweegruimte die het dossier in kwestie biedt om er in onderling overleg uit te komen.
In die gevallen waarin de wettelijke normen helder en hard zijn, is het
juridische pad een logisch pad om te volgen omdat de rechter in zo’n
geval als onafhankelijke derde de rechtmatigheid van beleid ten aanzien van de kaders kan toetsen. Bijvoorbeeld als het aankomt op een
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onderling conflict tussen buren over de mate waarin de bamboe van
de een het recht van de ander op daglicht in zijn tuin onrechtmatig
schaadt. Alhoewel er in deze situatie wel sprake is van een ‘repeated
game’, en juridisering in die zin altijd schade kan berokkenen aan de
relatie, en van immateriële beweegredenen, kan het bij oplopende
spanningen toch zinvol zijn om een rechter te laten toetsen als het
toetsingskader vast ligt en helder is. Wanneer de normen echter niet
helder en hard zijn, heeft de gang naar de rechter vaak weinig zin
omdat bij een gebrek aan heldere normen snel uitgekomen wordt op
een participatieve oplossing. Wanneer de normen niet vastliggen,
heeft de rechter immers ook geen juridisch handvat om het conflict
mee te beslechten.
Soms zijn de wettelijke normen helder en hard, maar is er inhoudelijk ruimte om verschillende keuzes te maken en zijn belangen ook
onderhandelbaar. Bij de eerdergenoemde buren kan dat enigszins het
geval zijn, maar zijn de inhoudelijke ruimte en de omvang van onderhandeling beperkt. De buur kan wel aanbieden om bijvoorbeeld de
schutting te verlagen in plaats van de bamboe weg te halen, maar kan
niet aanbieden om de vervallen flat waarop de buur uitkijkt te slopen
om op die manier het daglicht meer de ruimte te geven. Wanneer het
gaat over omgevingsbesluitvorming is de bewegingsruimte in veel
gevallen veel groter. Ook in die gevallen kan het, ondanks de heldere
normen, zinvol zijn om te kijken of inhoudelijke aanpassingen recht
kunnen doen aan de belangen van beide partijen, belangen uitgeruild
kunnen worden, of dossiers verknoopt kunnen worden.
In sommige dossiers is er maar beperkt bewegingsruimte. Wanneer
bijvoorbeeld op regionaal niveau bepaald is dat er ergens windmolens moeten komen, is de inhoudelijke invulling van beleid al
grotendeels bepaald. In zo’n geval bestaat het risico dat participatie
het tegenovergestelde effect sorteert wanneer teleurgestelde burgers
zich vervreemd voelen van het proces door wat zij zien als ‘schijnparticipatie’. In dit geval kan er nog steeds de mogelijkheid bestaan
om belangen uit te ruilen of te verknopen, maar is die ruimte sterk
beknot omdat de beleidsuitkomst al grotendeels vaststaat. Als ook de
mogelijkheid tot uitruilen of verknopen ontbreekt, lijkt participatie
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geen gepaste strategie om bindend te besturen en zal het eerder
leiden tot ontbinding in de vorm van verslechterde relaties, procedureel wantrouwen en langs elkaar heen praten op de inhoud. Er is in
dat geval immers geen ruimte om de voor de verschillende partijen
gewenste onderwerpen op tafel te leggen. In het geval dat juridisering
(want er zijn geen harde normen) noch participatie (want er is geen
bewegingsruimte) een optie is, kan politisering een zinvol repertoire
zijn om de kaders waarbinnen de beleidsoperatie plaatsvindt te bevragen en zo de ruimte te creëren die nodig is om te komen tot bindend
besturen. Onderstaand figuur visualiseert de samenhang tussen de
drie beschreven dimensies en de actierepertoires, met andere woorden het 3B-model voor bindend besturen van de omgeving.
Figuur 6

Wel of niet juridiseren? Een afweging op basis van het
3B-model

8.3.4 Het 3B-model als kompas om bindend te besturen
Op basis van drie dimensies (binding tussen partijen, belangen van
partijen en de bewegingsruimte in het dossier) hebben we de contouren geschetst van wat we bindend besturen noemen. Zoals blijkt uit de
voorgaande paragrafen en uit Figuur 6, lijken er niet veel situaties te
bestaan die onomwonden wijzen richting het inroepen van juridisering
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als passend actierepertoire, zeker niet in het geval van complexe omgevingsbesluitvorming. Maar ze bestaan wel degelijk: wanneer partijen
elkaar slechts incidenteel ontmoeten, wanneer gesproken kan worden
van belangen die zich makkelijk laten objectiveren of zelfs transformeren naar meetbare eenheden en wanneer er weinig speelruimte is om
inhoudelijk te schipperen omdat de normen helder zijn en belangen
moeilijk onderhandeld of verknoopt kunnen worden, lijkt juridisering
een uitstekend repertoire om bindend te besturen. In dit soort gevallen
zal een gang naar de rechter waarschijnlijk niet resulteren in relationele polarisatie, procedureel wantrouwen en een afgeleid conflict op de
inhoud. Omgekeerd zijn er ook niet veel situaties die onomwonden lijken te wijzen richting de alternatieve actierepertoires van participatie
of politisering. Maar ook hier bestaan ze wel degelijk: wanneer partijen
een structurele verbintenis tot elkaar hebben, belangen zich niet goed
laten transformeren naar objectiveerbare of zelfs meetbare eenheden
en de bewegingsruimte in een dossier groot is, lijkt het niet wijs om
te juridiseren en lijken eerder participatie of politisering tot bindend
besturen te leiden.
Veel situaties vallen natuurlijk ergens in het midden. Sommige
kenmerken van de context lijken meer richting de noodzaak van juridisering te wijzen, terwijl op andere dimensies juist participatie en
politisering geschikte handelingsrepertoires lijken. In deze situaties
hangt het oordeel af van hoe belangrijk de verschillende dimensies
ten opzichte van elkaar zijn in de context waarin geopereerd wordt.
Misschien spelen er in een situatie materiële belangen, maar is er ook
veel bewegingsruimte en is er sprake van een structurele binding tussen partijen. In zulke situaties kan juridisering een ontbindend effect
hebben. Omgekeerd kan het in een situatie waarin er sprake is van
structurele binding tussen partijen maar geen bewegingsruimte voor
overwegend materiële belangen toch verstandig zijn om de gang naar
de rechter te maken zodat een onafhankelijke derde de verschillende
belangen tegenover elkaar en ten opzichte van de wettelijke kaders af
kan wegen. Uiteraard kunnen de verschillende repertoires ook met
elkaar gecombineerd worden, parallel aan elkaar of sequentieel in de
tijd. In dat soort gevallen kan het model helpen om de afwegingen op
een rij te zetten, maar zal de uiteindelijke afweging vooral gebeuren
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op basis van het professionele oordeel van bestuurders, ambtenaren,
private ondernemingen of inwoners. Dat geldt overigens in de andere
situaties ook: omdat het bindend besturen van de omgeving te contextafhankelijk is om zich in een algoritme te laten vangen kan het
3B-model fungeren als kompas, ter oriëntatie op de situatie bij het
kiezen van een actierepertoire, maar nooit als een beslisboom die op
basis van enkele parameters een geschikt repertoire aanwijst.
8.4
Binden besturen in de praktijk
Nu we de contouren hebben geschetst van een model dat kan helpen
om bindend te besturen, is het tijd om dat model, ter illustratie, toe te
passen op enkele casussen. We behandelen eerst twee casussen waarin
er een duidelijke congruentie bestond tussen context (binding doorheen
de tijd, belangen van partijen en beweegruimte in het dossier) en het
gekozen repertoire (achtereenvolgens participeren en politiseren in een
casus en juridiseren in de andere casus) en dan een casus waarbij die
congruentie niet aanwezig was. In het eerste geval zien we kenmerken
van wat we bindend besturen hebben genoemd duidelijk terug, terwijl
er in de tweede casus eerder sprake bleek van ontbinding: partijen
verliezen steeds meer de binding met elkaar en met de procedure en
kunnen elkaar in onderlinge dialoog inhoudelijk steeds minder goed
vinden.
8.4.1 Participeren en politiseren in Tilburg
Het spoorpark in Tilburg is tussen 2015 en 2019 aangelegd als stadspark
en recreatiegebied op een verwaarloosd voormalig spoor- en industriegebied. Inwoners van Tilburg hebben de regie gehad bij zowel de keuze
voor hoe het gebied in te richten als voor wat betreft de uitvoering van
de herontwikkeling. Voor die leidende rol hebben inwoners die zich
betrokken voelden bij het gebied en graag een rol wilden spelen in de
herontwikkeling ervan zich al hard gemaakt voordat de lokale overheid in 2015 het project opstartte. Het initiatief, dat € 8 miljoen kostte,
geldt dan ook wel als het grootste burgerinitiatief van Nederland.
Naast participatie als actierepertoire is er gedurende de aanleg van het
spoorpark ook regelmatig gepolitiseerd, in de zin dat er actief op zoek
werd gegaan naar politieke ruggensteun van de gemeenteraad voor
het plan en voor de kosten daarvan. Alhoewel de ontwikkeling van het
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spoorpark grotendeels participatief tot stand is gekomen, heeft politisering dus ook een belangrijke rol gehad in het gekoppeld houden van
de politieke arena aan de participatieve arena.
Als we kijken naar de binding van de partijen in de tijd dan had de
gemeente Tilburg in deze casus eerder te maken met structurele dan
met incidentele ontmoetingen. Had ze ervoor gekozen de juridische
weg te bewandelen door het gebied een bestemming te geven met de
mogelijkheid tot het maken van bezwaar voor omwonenden, dan had
ze daarmee de toekomstige relatie met die omwonenden op het spel
gezet. Zoals we eerder hebben gesteld is het immers lastig om vanuit
de rol van juridische tegenstander terug te keren naar een harmonieuze situatie waarin overheid en burger elkaar eerder het voordeel
van de twijfel gunnen in ontmoetingen dan het nadeel van de twijfel.
Voor wat betreft het type belangen dat belangrijke partijen in het
dossier behartigen, gaat het om zowel belangen die makkelijk als om
belangen die moeilijk meetbaar te maken zijn. Enerzijds zijn er de
makkelijk meetbare belangen die te maken hebben met het materiële
belang van grondprijs en de vraag wie van die grondprijs profiteert.
Aangezien het gebied voor de komst van het spoorpark verwaarloosd
werd, zou met de herontwikkeling ervan veel geld verdiend kunnen
worden. Anderzijds is er sprake van de minder makkelijk meetbare
belangen van inwoners die graag ruimte willen voor recreatie en
rust. Voor wat betreft de beweegruimte in het dossier zelf was er
sprake van veel beweegruimte. Hoewel in het structuurplan van 2005
werd besloten het gebied te herbestemmen als nieuw stadgebied met
ruimte voor woningbouw en dienstverlenende functies, bleef er voor
de invulling van hoe het gebied eruit zou gaan zien ook met de komst
van het structuurplan nog veel ruimte. Er waren dan ook geen afgebakende wettelijke normen die planvorming verengden. Dat maakte
het mogelijk om in het plan voor het spoorpark verschillende functies
inhoudelijk met elkaar te verknopen, namelijk die van park, recreatie
en wonen.
Dat participatie en politisering in het spoorpark Tilburg bijdroegen
aan bindend besturen, betekent overigens niet dat de gang naar de
rechter volledig werd vermeden. Alhoewel er geen bezwaarschriften
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werden ingediend tegen de ontwikkeling van het spoorpark, een
signaal dat veel omwonenden zich inderdaad konden vinden in de
herbestemming, stapte een aantal grondeigenaren met precies die
materiële belangen waarover we het eerder hadden naar de Raad van
State om hogere grondprijzen te eisen voor de grond die herontwikkeld werd tot woonbestemming. Dat conflict had niet te maken met
het participatieproces rondom het spoorpark, maar met het woongebied dat de gemeente in het park wilde ontwikkelen. Toch laat deze
gang naar de rechter zien dat ook wanneer bindend besturen vraagt
om een participatieve en gepolitiseerde aanpak van omgevingsbesluitvorming, private belangen die zich goed in financiële zin laten
meten en zich kunnen beroepen op heldere en eenduidige normen
voor wat betreft de inhoud van beleid de gang naar de rechter weten te
vinden. Bindend besturen geeft daarmee nooit garantie op het vermijden van juridisering.
8.4.2 Juridiseren en politiseren in Breda
Voor treinreizigers die Breda vanuit het westen naderden waren de
silo’s van de markante CSM-fabriek jarenlang een ‘landmark’. Al vanaf
2004 heeft het gemeentebestuur voor het gebied waarin de CSMfabriek ligt, het Havenkwartier, andere plannen. Na de vernieuwing van
het station komt ook het gebied ten noorden van het station in beeld als
interessante locatie voor woningbouw (de ‘crossmark’, een breed gebied
van west naar oost ten noorden van het station). In eerste instantie
denkt het gemeentebestuur in plaats van de silo’s aan grote bedrijven
en internationale instellingen in de vorm van een handelscentrum met
congresruimte. Aan de andere kant van de Mark zou dan een uniek
woongebied komen, en weer ietsje verderop, aan de andere kant van
het spoor, zou een mix van wonen, werken en cultuur worden gerealiseerd. Ambitieuze plannen, waarbij toenmalig burgemeester Rutten al
waarschuwde voor beren op de weg, om daaraan toe te voegen dat het
aan het gemeentebestuur is om die beren ‘van de weg te schieten’. Als
je het aan de markt overlaat, zo voorspelde de burgemeester, komt het
wel goed.
Voor wat betreft de CSM-fabriek (later ook wel ‘Het zoet’ genoemd)
gaat het een klein jaar na de aankondiging van de plannen door het

122
[ANONYMOUS] | www.boomportaal.nl

eze download van Boom uitgevers is enkel voor individueel gebruik en valt onder de Open Access-regeling

gemeentebestuur ineens snel. Op 7 januari 2005 meldt BN DeStem dat
CSM de suikerfabriek in Breda sluit en de bietenverwerking verhuist
naar de provincie Groningen. Het bedrijf verlaat het terrein niet,
want CSM handhaaft de specialiteitenfabriek waar vloeibare suiker
wordt gemaakt voor onder meer basterdsuiker en stroop. Omdat
de gemeente Breda niet voldoende geld heeft om het terrein direct
te kopen besluit de gemeenteraad anderhalve week later al over een
voorbereidingsbesluit voor het CSM-terrein. Met dit besluit, op basis
van toenmalig artikel 21 Wet op de ruimtelijke ordening, spreekt
de gemeenteraad uit dat een bestemmingplan wordt voorbereid en
wordt het terrein voor de periode van een jaar beschermd tegen door
het stadsbestuur ongewenste ontwikkelingen. De wethouder stelt
in de gemeenteraad dat de keuze om razendsnel een voorbereidingsbesluit te nemen is ingegeven door de behoefte om als gemeente de
‘regie te nemen’ over wat er met dit terrein gebeurt. Weer een jaar
later krijgt de gemeente Breda € 2,8 miljoen van het rijk voor het
project Markoevers, een van de projecten in het kader van de bredere
gebiedsontwikkeling. Op dat moment is er nog steeds sprake van
stevige ambities en een strakke planning, want het gemeentebestuur
wil zo’n 1.500 woningen bouwen en de eerste schop zou daarvoor nog
voor 2010 de grond in moeten, aldus BN DeStem (4 februari 2006).
Nadat de gemeente samen met rijk en provincie het nieuwe station
gefinancierd krijgt in het voorjaar van 2006, komt in het najaar ook
het ontwerpbestemmingsplan Stationskwartier beschikbaar. CSM
maakt in januari 2007 bezwaar tegen de voorgenomen woningen in
de buurt van de suikerfabriek. Nu er geen bieten meer worden verwerkt, is de geur weliswaar minder, maar het bedrijf vreest dat ook
de stroopproductie klachten gaat opleveren als de woningen zo dicht
bij het bedrijf worden gebouwd. CSM is ingedeeld in de categorie
‘suikerwerkfabrieken zonder suiker branden’, wat een bouwafstand
van 100 meter impliceert, maar dat is volgens het bedrijf te weinig.
Het bedrijf wil daarom ingedeeld worden in de categorie ‘met suiker
branden’, wat zou betekenen dat er niet mag worden gebouwd in een
straal van 300 meter. Ook zouden de woningen binnen de geluidszone
van het industrieterrein waar ook CSM gevestigd is, zijn gepland,
en dat levert strijd op met de Wet geluidhinder. Het bestemmingsplan wordt toch vastgesteld in het voorjaar van 2007, nadat ook de
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MER-commissie een rapport heeft uitgebracht. In oktober 2008 krijgt
de gemeente Breda voor de ontwikkeling van het Havenkwartier nog
een extra meevallertje als de provincie Noord-Brabant miljoenen
beschikbaar stelt voor het project Havenkwartier/Markoevers. Aan de
voorwaarde om vóór 2011 met de stadsvernieuwing aan de slag te zijn,
voldoet de gemeente Breda. Maar nog voordat het tot uitvoering komt,
gaan in 2010 de plannen al voor langere tijd de ‘ijskast’ in. Een analyse
van de woningbehoefte in Breda laat scheefgroei zien: er is veel meer
behoefte aan eengezinswoningen dan er gepland zijn, en omgekeerd
is er veel minder behoefte aan appartementen dan gepland. Het
Havenkwartier, de Markoevers en het CSM-terrein komen pas na 2020
weer in beeld, zo is de veronderstelling. Van de grote verwachtingen
ten aanzien van de stedenbouwkundige en architectonische impuls
die hiervan uit zou gaan, komt vooralsnog dus niets terecht.
In 2014 is het moment daar dat het CSM-terrein al vijf jaren braak ligt.
Het complex is nog steeds in eigendom van CSM dat dan door fusies
en reorganisaties Corbion heet. Ideeën voor invulling van het terrein
zijn er genoeg, maar de eigenaar maakt geen aanstalten om iets met
het terrein te gaan doen. Het terrein zou gebruikt kunnen worden
om overtollig water op te vangen, maar ook om een zonnepark aan te
leggen. Daarvoor zou sowieso een investering nodig zijn, omdat het
terrein tot het maaiveld is gesloopt en er dus nog overal funderingen
liggen. In februari 2015 komt de gemeente met een ‘kortetermijnstrategie’ Havenkwartier in de ontwikkel- en realisatiestrategie Via
Breda. Ook hierin is het plan om woningen te ontwikkelen nog steeds
langetermijnwerk. Het ongeduld neemt echter toe, ook in de gemeenteraad. Als de fracties van de PvdA en D66 hun ongeduld in een brief
aan het college laten blijken, herhaalt een gemeentewoordvoerder
nog eens de potentie van het Havenkwartier op de langere termijn.
Maar deze woordvoerder herhaalt ook dat dit een kwestie van de lange
termijn is. Eerder dat jaar heeft het college een gebiedsperspectief
voor het Havenkwartier aangekondigd. Omdat voorzien wordt dat de
ontwikkeling nog heel wat tijd zal kosten, mede gezien de complexiteit (het terrein is eigendom van verschillende bedrijven en er zijn
zo’n zestig bedrijven, huurders en ondernemers actief). Daarom kiest
de gemeente voor de strategie van ‘transformatiemanagement’ op
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deellocaties. Na de financiële crisis heeft het terrein de bestemming
van bedrijventerrein vanwege de overprogrammering aan woningen
en kantoren behouden. Een uitgebreide verkenning in 2018 constateert dat het voormalige CSM-terrein een unieke kans biedt om een
nieuw stadsdeel te realiseren vlakbij het nieuwe station en de binnenstad. Een multifunctionele invulling van het CSM-terrein (wonen,
werken, vrijetijdsbesteding) op lange termijn is daarbij wenselijk.
In november 2020 kopen gemeente en provincie het voormalig CSMterrein van Corbion.
In deze casus zien we dat het gemeentebestuur overwegend de actierepertoires juridiseren en politiseren inzet. Gezien de context is dat
ook een passende keuze. De beweegruimte is deels afhankelijk van de
politieke keuzes ten aanzien van uitkopen van eigenaren en inrichting van het gebied, met uitzondering van juridische bandbreedtes
ten aanzien van de afstand tussen bedrijf en woningen. Ook gezien de
noodzakelijke investeringen in waterbeheer in dit bijzondere gebied
gaat het vooral om politieke prioriteiten en geld (wie betaalt wat, wie
krijgt waarvoor welke grondprijs, hoe rendabel is vervolgens het bouwen van woningen?). Er is geen sprake van duurzame binding of een
‘repeated game’, al wil het bedrijf ten minste deels aan de gemeente
verbonden blijven. Gezien de belangen, beweegruimte en binding
ligt in deze casus een mix van juridiseren (onder meer in de vorm
van juridisch gereguleerde onderhandelingen over hoe de juridische
randvoorwaarden doorwerken in de grondprijs, het bewust gebruik
van juridische instrumenten als het voorbereidingsbesluit en het
bestemmingsplan om politieke prioriteiten veilig te stellen) en politiseren (het opzoeken van politieke besluitvorming in de gemeenteraad
en uitlokken van politieke keuzes) het meest voor de hand.
8.5
Ontbindend besturen in de praktijk
Net over de Nederlandse landsgrens biedt de besluitvorming rondom
de aanleg van de zogenoemde Oosterweelverbinding een voorbeeld
van minder goede congruentie tussen context en actierepertoire.
Voor Nederlanders die wel eens een bezoek hebben gebracht aan
Antwerpen, of op hun reis naar het zuiden de stad doorkruist hebben, zal het niet als een verassing komen dat de stad kampt met een
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behoorlijke fileproblematiek. Om daar iets aan te doen besluit de provincie Antwerpen aan het eind van de jaren negentig dat er een nieuwe
snelwegverbinding aangelegd moet worden die de Schelde doorkruist
om de doorstroming op de Antwerpse ring te verbeteren. Onder leiding
van de gouverneur van de provincie krijgt het project vleugels, worden de eerste tekeningen van het mogelijke snelwegtracé gemaakt en
volgen veel overleggen met zowel de gemeente Antwerpen als met de
Vlaamse overheid die de formele verantwoordelijkheid draagt voor de
Vlaamse snelwegverbindingen.
In 2000 bereiken partijen in de Vlaamse regering en de gemeente
Antwerpen een akkoord over de aanleg van een nieuwe snelweg, die
inmiddels de Oosterweelverbinding is gaan heten. In 2005 wordt, na
jaren studie- en tekenwerk binnen politiek-bestuurlijke kringen, de
maquette van de Oosterweelverbinding gepresenteerd aan het bredere
publiek. Kritische reacties van Antwerpenaren volgen. Met name
over het viaduct dat een deel van het oude havengebied overspant,
maken veel inwoners zich zorgen, omdat die mogelijk een scheiding
zou creëren tussen de weerskanten van Antwerpen en de omgeving
van het havengebied tot onaantrekkelijk gebied zou maken om in te
wonen en te werken. Bezorgde inwoners krijgen echter te horen dat er
al veel werk is gaan zitten in de voorbereiding van de plannen en dat
het viaduct de beste oplossing is om in dit complexe stedelijke gebied
de nieuwe snelweg, die eerst over het oude havengebied heengaat
om dan onder de Schelde te duiken via een tunnel, te realiseren. Wel
worden ze uitgenodigd een alternatief voorstel in te dienen om via
een milieueffectrapportage (MER), een juridisch vereiste bij grote
infrastructuurprojecten, naast de plannen van de overheid te leggen.
Wanneer de conclusie van de milieueffectrapportage in 2007 luidt dat
het voorstel van de overheid beter scoort dan het alternatief ingediend
door actiegroepen dan is dat geen beslissing waar actiegroepen zich
bij neerleggen. Volgens hen is er geen sprake geweest van een eerlijke
vergelijking. Als gevolg van de uitspraak worden de actiegroepen
nog activistischer en wordt er bovendien een bezwaar ingediend bij
de Raad van State omdat de MER niet objectief en neutraal zou zijn
uitgevoerd. De auditeur van de Raad van State stelt de actiegroepen in
2009 in het gelijk, wat echter niet zorgt voor enige toenadering tussen
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de partijen in een conflict dat steeds verder escaleert en waar partijen elkaar steeds minder vertrouwen en elkaar in procedures en op
de inhoud steeds minder kunnen vinden. Oftewel: er is steeds meer
sprake van wat we eerder ontbinding hebben genoemd.
De casus van de Antwerpse Oosterweelverbinding laat in het licht
van het model voor bindend besturen enkele eigenaardigheden
zien. Wanneer het gaat over de binding tussen partijen doorheen
de tijd was er in deze casus duidelijk sprake van structurele ontmoetingen. De inwoners van Antwerpen die kritiek hebben op de
Oosterweelverbinding werden al snel juridische tegenstanders van
de overheid, maar kwamen dezelfde overheid in de toekomst nog
vele malen tegen. Zelfs toen ze juridisch in het gelijk werden gesteld,
wat gebeurde toen de auditeur van de Raad van State hun klacht
gegrond verklaarde, waren er negatieve repercussies op de relationele dimensie voor toekomstige ontmoetingen. Als het aankomt op
de mate waarin belangen meetbaar te maken zijn dan was er in de
casus Antwerpen sprake van veel immateriële belangen. De overlast waarvoor men vreesde bij de bouw van de snelweg, en zeker het
effect op de stedelijke ontwikkeling van de stad Antwerpen, lieten
zich moeilijk vangen in indicators. De MER deed een poging om tot
een meetbare afweging te komen, maar los van de vraag hoe neutraal
de afweging gedaan werd, verzandde de discussie ook snel in hoe de
zaken gemeten werden en welk cijfer er werd geplakt op negatieve
effecten. Dat gesprek verdrong de dialoog over hoe mobiliteit en
leefbaarheid met elkaar verenigd zouden kunnen worden. Dit hebben we eerder een afgeleid conflict genoemd dat ontstaat wanneer
belangen zich niet makkelijk tegen elkaar af te wegen indicatoren
laten vangen. Tot slot was er in deze casus oorspronkelijk veel ruimte
om op de inhoud verschillende belangen aan elkaar te verknopen, en
had men niet te maken met enge wettelijke normen die de ruimte op
voorhand inperkten. Maar die ruimte werd dichtgetimmerd in het
akkoord uit 2000 en werd ook lange tijd niet opnieuw opgezocht, ook
niet toen het verzet tegen de snelweg groeide. Dat overheidspartijen
en actiegroepen elkaar in 2017 uiteindelijk, na een lang proces van
toenadering onder begeleiding van een onafhankelijke derde, konden
vinden in een compromis, toont ook aan dat er wel degelijk ruimte
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bestond om belangen aan elkaar te verknopen. Het lukte voor die tijd
echter niet om die ruimte op te zoeken en te benutten. Met structurele
binding in de tijd, belangen die zich moeilijk meetbaar laten maken,
en met inhoudelijke ruimte die er wel is maar lange tijd niet gezocht
wordt, lijkt het gekozen pad van juridisering in deze casus niet het
meest passende actierepertoire.
Bovenstaande beschrijving roept mogelijk wel de vraag op in hoeverre
in deze casus sprake was van politisering. Eerder hebben we besproken dat wanneer er geen beweegruimte is op de inhoud om belangen
met elkaar te verknopen of tegenover elkaar uit te wisselen omdat het
beleid al erg eng is ingevuld, participatie meestal niet zoveel zin heeft
maar politisering een repertoire kan zijn om die kaders te bevragen
en mogelijk te verbreden, mits de wet daar juridisch de ruimte voor
biedt. In de casus van de Oosterweelverbinding wordt die ruimte
echter heel lang niet opgezocht, mede omdat de snelweg het resultaat
is van een ‘package deal’ tussen politieke partijen in 2000 waarin ook
geld voor openbaar vervoer en voor de ontwikkeling van fietsinfrastructuur verankerd zit. Als gevolg van dat politieke akkoord vond
het politieke debat pas opnieuw plaats nadat er behoorlijk wat ontbinding had plaatsgevonden. Dat laat zien dat politiseren niet zozeer
gaat over politieke partijen een rol geven in de besluitvorming (want
in de casus Oosterweelverbinding hadden ze ontegensprekelijk een
belangrijke rol) maar in het afwegen van belangen ten opzichte van
elkaar in onze politieke instituties, dat maar beperkt en laat gebeurde.
Met andere woorden: alhoewel politisering in de casus van de
Oosterweelverbinding de inhoudelijke ruimte had kunnen vergroten
om bindend te besturen, is dit actierepertoire, mede als gevolg van
het vroeg vastklikken van de besluitvorming in politieke akkoorden,
maar zeer beperkt ingeroepen.
8.6
Van model naar praktijk
In dit hoofdstuk hebben we een model uiteengezet dat kan bijdragen
aan wat we in dit boek bindend besturen noemen. Bindend besturen
gaat om het contextsensitief opereren in de omgeving, waarbij strategieën niet reflexmatig worden gekozen, maar het resultaat zijn van een
bewuste afweging. Het 3b-model kan helpen om op basis van de aard

128
[ANONYMOUS] | www.boomportaal.nl

eze download van Boom uitgevers is enkel voor individueel gebruik en valt onder de Open Access-regeling

van de relatie tussen partijen, de aard van de belangen van partijen en
de aard van inhoudelijke afweegruimte in het dossier, de afweging te
maken om een juridisch of een buitenjuridisch actierepertoire te kiezen. Daarbij hebben we niet de pretentie de volledige werkelijkheid in
een model te kunnen vatten. In elke context kunnen unieke factoren of
geschiedenissen spelen die ertoe leiden dat voor de situatie in kwestie
juridisering, bijvoorbeeld, passend is, terwijl het 3b-model eerder in de
richting van een buitenjuridisch repertoire zou wijzen. Zoals gezegd
kennen partijen in omgevingsbesluitvorming hun eigen omgeving
het allerbest, en dient ons model niet als beslisboom maar eerder als
kompas gezien te worden. Toch kan het ook juist voor degene die hun
context door en door kennen nuttig zijn om een stapje terug te nemen
en de eigen situatie op een afstand te bekijken. Gaan partijen elkaar ook
in de toekomst tegenkomen? Wat voor soort belangen spelen er? Is er
inhoudelijke bewegingsruimte in het dossier? Het bewuster observeren van en het bewuster afwegen in de eigen omgeving kan immers
tegengaan dat er uit gewoonte voor een strategie gekozen wordt, die
mogelijk niet past bij de context, en daardoor leidt tot wat we ontbinding hebben genoemd. In plaats van de binding tussen bewoners,
bedrijven en organisaties te versterken raken partijen steeds verder
gepolariseerd, worden de belangen als gevolg van de procedures juist
verder uit elkaar gedreven, en zijn ze steeds minder in staat elkaar nog
in de inhoudelijke dialoog te vinden. We hebben het 3b-model in dit
hoofdstuk bovendien niet alleen beschreven, maar ook ter illustratie
toegepast op casussen uit Tilburg, Breda en Antwerpen. In het volgende hoofdstuk gaan we door met die vertaling naar de praktijk. Ons
3b-model kan weliswaar helpen om een bij de context passend actierepertoire te kiezen, maar dat vergt wel dat het proces en de organisatie
uitgerust zijn op het maken van die afweging. In het volgende hoofdstuk beschrijven we wat bindend besturen vergt van zowel ambtenaren
en bestuurders, als van de organisatie waarin ze opereren en de wetgeving waarop die organisaties zich berusten.
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Hoofdstuk 9
Bindend besturen: gevolgen
voor organisatie en proces
9.1
Bindend besturen: vanzelfsprekend noch vrijblijvend
Bindend besturen is omschreven als een ‘filosofie’ waarmee
omgevingsbesluitvorming op zo’n manier wordt aangepakt dat partijen en belangen aan elkaar en aan het resultaat worden gebonden.
De filosofie levert geen beslisboom, receptenboek of panacee op voor
alle situaties, maar wel een model dat alle partijen in staat stelt de
juiste mix te kiezen van participeren, juridiseren en politiseren. In dit
hoofdstuk gaat de aandacht vooral uit naar gemeenten, provincies en
waterschappen die omgevingsbesluitvorming vanuit de filosofie van
bindend besturen willen aanpakken. Hoewel er ongetwijfeld voor de
gemiddelde bestuurder of ambtenaar niets tegen het volgen van de
filosofie van bindend besturen is (wie zou er nu tegen dit ‘hoera-begrip’
kunnen zijn?), is de keuze voor deze bestuursfilosofie of bestuursstijl
allerminst vrijblijvend of vanzelfsprekend.
Om te beginnen de vanzelfsprekendheid. In theorie zullen veel
bestuurders, managers en ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en provincies de filosofie van bindend besturen omarmen.
Ondertussen wordt een ambtelijke of politieke keuze voor een
bestemming voor woningbouw gewoon ‘uitgerold’ over een buurt,
worden bewoners aangeschreven met een brief dat ze in overtreding zijn met de waterschapsverordening (de keur) omdat ze een
hek aan de rand van hun tuin plaatsen om de tuin van de vijver (van
het waterschap) af te schermen of krijgt een bedrijf dat een vergunning aanvraagt de formele reactie dat zijn aanvraag niet past in het
omgevingsplan. Of bewoners worden benaderd om deel te nemen aan
een participatietraject over de toekomst van de gemeente terwijl ze
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tegelijkertijd geconfronteerd worden met het ‘fait accompli’ van een
verkeersmaatregel in hun straat. In theorie mag bindend besturen
dan het vertrekpunt zijn, in de dagelijkse praktijk vallen veel zo niet
de meeste ambtenaren en bestuurders nogal eens routinematig en
gedachteloos terug op de vanzelfsprekendheden van juridiseren,
participeren en politiseren. Het doorbreken van deze vanzelfsprekendheden is wellicht de eerste stap op weg naar bindend besturen,
maar zeker geen sinecure. Dit boek kan in ieder geval bijdragen
aan de bewustwording bij ambtenaren en bestuurders, maar dat is
allerminst voldoende om de vanzelfsprekendheid van de routines te
doorbreken.
Ten tweede is de keuze voor de filosofie van bindend besturen niet
vrijblijvend. Op ten minste drie punten zullen de condities moeten worden gecreëerd om deze filosofie ook tot dagelijkse praktijk
te maken in gemeenten, waterschappen en provincies. Ten eerste
zullen ambtenaren en bestuurders erop moeten worden toegerust,
zowel voor wat betreft hun competenties als hun gedrag. Ze moeten
niet alleen in staat zijn situaties van omgevingsbesluitvorming te
lezen, maar ook om de verschillende actierepertoires in ogenschouw
te nemen en af te wegen. Hoe de bindendbesturenambtenaren en
-bestuurders eruitzien, schetsen we in de volgende paragraaf. Het
toerusten van ambtenaren en bestuurders in termen van competenties en gedrag is echter niet voldoende. Ambtenaren en bestuurders
vertonen immers ‘institutioneel gedrag’, met andere woorden gedrag
dat wordt gestuurd door de routines of processen en de structuren
in hun organisatie. Ambtenaren en bestuurders wegen niet voortdurend verschillende actierepertoires af, maar brengen een routine
in stelling zodra zich een vanuit de routine herkenbare situatie
voordoet; bijvoorbeeld de routine van vergunningverlening bij een
vergunningaanvraag, of de aanpassing van het omgevingsplan bij
het politieke idee om een gebied te bestemmen voor woningbouw.
Hoe de organisaties van gemeenten, waterschappen en provincies op
bindend besturen ingeregeld kunnen worden, staat in paragraaf 9.3
centraal. Op hun beurt komen de routines en structuren in gemeenten, waterschappen en provincies ook weer niet uit het niets. Ze
zijn weer ingebed in de wet- en regelgeving die voorschrijft hoe de
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besluitvorming hoort plaats te vinden, welke instrumenten kunnen
worden ingezet om (juridisch bindende) besluiten te nemen en hoe
juridische en democratische verantwoording eruit hoort te zien. In de
laatste paragraaf verkennen we daarom in enkele pennenstreken hoe
de wetgeving op bindend besturen kan worden toegerust.
9.2
De bindendbesturenambtenaar en bestuurder
Bindend besturen vraagt van ambtenaren en bestuurders dat ze gericht
tussen de verschillende actierepertoires kiezen en daartussen kunnen
schakelen tijdens het proces van omgevingsbesluitvorming. Wat zijn
hiervan de gevolgen voor de competenties en voor het gedrag van ambtenaren en bestuurders? Is er zoiets als de ‘bindendbesturenambtenaar
of -bestuurder’? En zo ja, hoe ziet deze eruit? Een gedegen antwoord op
deze vragen vergt nog veel onderzoek, maar uit de analyse van juridisering en de verkenning van de verschillende actierepertoires zijn wel
enkele competenties te halen.
Te beginnen is de bindendbesturenambtenaar of -bestuurder zich
bewust van de verschillende actierepertoires en heeft hij een open
houding ten opzichte van deze repertoires. Zowel het vanzelfsprekend schieten in de groef van een van deze repertoires (‘het is toch een
juridische kwestie, dus daarom moeten we nu dit besluit nemen’ of
‘juridisch staan we sterk genoeg om dit besluit zo te nemen’, maar ook
‘we hebben nu draagvlak en dus participatie nodig’) als vooroordelen
tegen niet-vertrouwde actierepertoires (‘haal er geen juristen bij, want
dan wordt het probleem alleen maar groter’) horen niet thuis in het
profiel van de bindendbesturenambtenaar of -bestuurder. Is het dan
nodig dat ambtenaren en bestuurders zich tot in de finesses van de
verschillende actierepertoires kunnen bedienen? Dat zou impliceren
dat de bindendbesturenambtenaar zowel een omgevingsjurist is als
een politicoloog als een communicatie- en participatiespecialist,
het beruchte schaap met de vijf poten. Dat is voor de gemiddelde,
maar ook de bovengemiddelde, ambtenaar of bestuurder onhaalbaar.
Daarom volstaat het bewustzijn van de actierepertoires en een open
houding naar niet-vertrouwde repertoires als basis voor het competentieprofiel van de bindendbesturenambtenaar en -bestuurder.
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Bewustzijn van de verschillende actierepertoires en een open houding zijn noodzakelijke voorwaarden in het profiel, maar daarmee
zijn we er niet. Bindendbesturenambtenaren en -bestuurders
beschikken daarnaast over een doorleefde ervaring of training in
de werking en bijwerkingen van de verschillende repertoires. Zoals
een timmerman weet hoe hout reageert op de verschillende gereedschappen en een ICT-beheerder weet hoe het netwerk reageert op
nieuwe software, mag van een bindendbesturenambtenaar worden
verwacht dat hij weet welke dynamiek of welke effecten het inzetten
van een actierepertoire uitlokt. Doorleefde kennis van de werking
en bijwerkingen is van belang voor de keuze en voor het gebruik van
de actierepertoires en leidt ertoe dat ze bewust en gericht worden
ingezet. Bindendbesturenambtenaren en -bestuurders kunnen het
gereedschap (de actierepertoires) hanteren zonder al te veel risico’s
omdat ze weten hoe het gereedschap werkt en wat de bijwerkingen
zijn. Hoofdstuk 8 is hiervoor niet meer dan een aanzet; in de praktijk
zal doorleefde kennis met vallen en opstaan geleidelijk worden opgebouwd. Oefening baart ook voor bindend besturen kunst.
Bij bewustzijn, een open houding en doorleefde kennis van de werking en bijwerkingen van de actierepertoires hoort nog een vierde
competentie: ervaring met het lezen van de situatie. Zoals gesteld is
de meerwaarde van de bindendbesturenambtenaar of -bestuurder
niet dat hij of zij de omgevingsrechtspecialist is of tot in de finesses
een participatietraject kan organiseren, maar dat de ambtenaar of
bestuurder in staat is om het juiste actierepertoire te kiezen bij de
situatie. Voor het lezen van de situatie en kiezen van het juiste repertoire is het 3B-model ontwikkeld. Voor dit model geldt ook dat slechts
oefening kunst baart. Het model is bedoeld noch geschikt om mechanisch toe te passen en het is ook geen checklist of protocol waarmee
het juiste actierepertoire bij iedere situatie kan worden gekozen.
Veelvuldig gebruik ervan maakt ambtenaren en bestuurders gevoelig
voor het op een bepaalde manier lezen van de situatie. Zo ligt het voor
de hand een aanvraag voor een omgevingsvergunning, een bezwaar
tegen een omgevingsplan, een groep omwonenden die zich ineens
tegen de plaatsing van windmolens keert of een initiatief van een
groep bewoners of bedrijven vanuit de inhoud of strekking ervan te
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bekijken. Het is dan een stedenbouwkundige kwestie (past het initiatief in het omgevingsbeeld?), een juridische kwestie (is het in strijd
met een omgevingsplan of nationale of internationale regelgeving?)
of een politieke kwestie (is hiervoor een meerderheid in de gemeenteraad?), maar ook een bindendbesturenkwestie die vanuit binding,
beweegredenen en beweegruimte moet worden bezien.
Ten slotte, min of meer vanzelfsprekend in het licht van de genoemde
competenties, is een bindendbesturenambtenaar of -bestuurder
samenwerkingsgericht. Omdat de ambtenaar of bestuurder niet zelf
de omgevingsrechtspecialist, politicoloog of participatiespecialist
is, moet hij in staat zijn samen te werken met de collega’s die dat wel
zijn. In dit opzicht zijn de bindendbesturenambtenaar en -bestuurder
typische bruggenbouwers, die de brug weten aan te brengen tussen
invalshoeken. Dat vraagt om een samenwerkingsgerichte houding en
inlevingsvermogen in de verschillende invalshoeken. Zo is de cirkel
van competenties rond, die samengevat luidt:
– bewustzijn van de verschillende actierepertoires en een open houding (zonder ‘bias’ en vooroordelen) ten opzichte van de repertoires;
– grondige – doorleefde – training in en ervaring met de werking en
bijwerkingen van de verschillende repertoires;
– veelvuldige ervaring met het lezen van de situatie aan de hand van
het 3B-model;
– samenwerkingsgerichte opstelling naar collega’s die in een van de
actierepertoires gespecialiseerd zijn.
9.3
De bindendbesturenorganisatie
Bindend besturen, het zal inmiddels duidelijk zijn, is geen kwestie
van een individuele ambtenaar of bestuurder. Het gedrag, de routines
en de manoeuvreerruimte worden ten minste deels bepaald door de
organisatie waarin zij opereren. In hoeverre lokt de organisatie bindend besturen uit of zet de organisatie ambtenaren en bestuurders
op het pad van bindend besturen? Bovendien kunnen individuele
ambtenaren en bestuurders bindend bestuur niet alleen tot stand brengen; ze zijn afhankelijk van wat anderen in hun organisatie doen. De
bindendbesturenambtenaar die in een gejuridiseerde of ‘legalistische’
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organisatie werkt, krijgt weinig kans. Evenmin zal de bindendbesturenbestuurder in een volledig gepolitiseerd college van burgemeester
en wethouders en een doorgeslagen bureaupolitieke organisatie veel
ruimte ervaren. In het algemeen kunnen we ambtelijke en bestuurlijke organisaties begrijpen als een verzameling gedragsroutines
(‘processen’) in een geformaliseerd kader (‘structuren’): het zijn voorgedefinieerde gedragspatronen (‘er komt een aanvraag binnen, dus dan
brengen we deze routine in stelling; een burger vraagt bijstand aan,
dus daar hoort een andere routine bij; de rijksoverheid heeft nieuwe
wetgeving bedacht, en daar hoort weer een andere routine bij’), die in
een geformaliseerd kader of een geformaliseerde structuur worden
uitgevoerd (met omschreven rollen, zoals die van de medewerker, de
manager en de bestuurder). In deze omschrijving van de ambtelijke en
bestuurlijke organisatie stelt bindend besturen een aantal eisen.
Zo is het belangrijk om bindend besturen in de gedragsroutines te
verankeren. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning komt
altijd in een context binnen, net als het verzoek tot aanpassing van
het omgevingsplan of het vertalen van het nieuwe collegeprogramma
in de omgevingsvisie. Het duiden van situaties gebeurt in de meeste
organisaties langs de lijnen van participeren, juridiseren of politiseren: is in de formele zin sprake van een aanvraag, dan krijgt deze
juridische status; als ‘bezwaar’ tegen een ontwikkeling binnenkomt
in de vorm van schriftelijke vragen van een raadslid, dan is het een
politieke kwestie. De situatie wordt hiermee in zekere zin gedecontextualiseerd, van de context ontdaan. Vanuit het perspectief van
bindend besturen is de context echter cruciaal, omdat deze eerst ‘gelezen’ moet worden om tot de meest effectieve en legitieme combinatie
van actierepertoires te komen. Dit vraagt van de organisatie dus een
extra ‘leesroutine’, niet alleen aan het ‘begin’ van omgevingsbesluitvorming maar altijd, dus gedurende het hele proces. Een aanvraag,
een initiatief, een bezwaar, een beroep, een politiek signaal of wat
dan ook is vrijwel nooit te isoleren in de tijd of in de (maatschappelijke) context. Zo is de aanvraag voor uitbreiding van een veehouderij
misschien het begin van een formeel-juridisch traject gericht op
besluitvorming, maar is dit misschien ook weer een volgende ronde
in een al veel langer slepend conflict tussen de veehouder en een buur.
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Hetzelfde geldt voor een bezwaar of voor ingediende schriftelijke vragen van een raadslid. Voordat de situatie in een van de actierepertoires
(met bijbehorende organisatieroutine) wordt gestopt, is een moment
van afweging nodig: een duid- en weegmoment waarin vanuit de
ambitie van bindend besturen de situatie wordt gelezen. De meest
waarschijnlijke vorm is die van een ‘interdisciplinair overleg’, zoals
dat ook plaatsvindt in bijvoorbeeld een veiligheidshuis.
In het casusoverleg zoals dat georganiseerd is in een veiligheidshuis
wordt een situatie (bijvoorbeeld een jongere die een delict heeft gepleegd) in de context gelezen (Is er ook sprake van spijbelgedrag?,
Hoe is de thuissituatie?, Is er sprake van drugsgebruik?, enzovoort).
Het casusoverleg is interdisciplinair zodat de situatie vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken.

Voor een bindendbesturenroutine zal iets vergelijkbaars gelden, waarbij participatiespecialisten, juristen en politiek-bestuurlijk sensitieve
ambtenaren gezamenlijk de situatie lezen. Het inbouwen van een
extra bindendbesturenmoment lijkt inefficiënt maar is dat om ten
minste twee redenen niet. Zo hoeft casusoverleg niet te betekenen dat
dagenlang wordt gedelibereerd tussen een flinke groep ambtenaren
en bestuurders; het zal van de situatie afhangen of een casus in vijf
minuten kan worden afgehandeld dan wel meer tijd vergt. Daarnaast
kan een weegmoment vroeg in het proces later veel tijd besparen die
anders aan bezwaar, beroep, of veelvuldige bespreking in de raad
wordt besteed. Nog afgezien van de materiële kosten kunnen met een
bindendbesturenroutine ook veel immateriële kosten (plat gezegd:
ellende en frustratie bij burgers, bedrijven en bestuurders) worden
bespaard.
Door een bindendbesturenafweging op gezette momenten in processen van omgevingsbesluitvorming te bouwen kan telkens een
bij de situatie horend actierepertoire worden bepaald en uitgevoerd
(of een mix van actierepertoires). Betekent dit nu dat alle betrokken ambtenaren en bestuurders voortdurend in de reflectiestand
moeten staan, waardoor verlamming op de loer ligt? Integendeel,
het gaat om een routine die op gezette momenten plaatsvindt en die
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uitmondt in concrete besluiten over het te volgen pad. Zo af en toe een
weegmoment inbouwen maakt het mogelijk om op veranderingen in
de situatie in te spelen en de strategie aan te passen aan de situatie.
Wordt op enig moment ingeschat dat participatie geen zin heeft, dan
kan die ofwel afwezig blijven ofwel beperkt blijven tot de verplichte
raadpleging. Wordt ingeschat dat een situatie sowieso juridiseert,
dan kan de gang naar de rechter maar beter zo snel mogelijk worden
ingezet zonder eerst een jaar lang participeren te proberen. Ligt een
situatie politiek complex, dan is het beter om maar snel naar de raad
te gaan zonder al te veel participatie en/of juridisering. Verandert er
iets in de situatie (de veehouder krijgt andere buren, bijvoorbeeld),
dan kan weer worden geschakeld naar een ander actierepertoire.
Zoals deze voorbeelden al laten zien is het hebben van weegroutines
(zoals een bindendbesturencasusoverleg) niet voldoende. De organisatie moet ook beschikken over de flexibiliteit om bewust te kunnen
omschakelen naar verschillende actierepertoires. Omschakelen
gebeurt nu vaak onbewust en door de situatie gedreven; een groep
burgers maakt bezwaar, dus schakelt de gemeente over op juridiseren, of een groep burgers beklaagt zich bij een raadsfractie dus wordt
naadloos overgeschakeld op politiseren. Het bewust omschakelen
vergt niet alleen een routine (zoals het bindendbesturencasusoverleg)
maar moet ook mogelijk worden gemaakt door de structuur van de
organisatie. Het meest voor de hand liggende structuurinstrument is
dat van het interdisciplinair team, dat de ruimte krijgt om – in overleg met of zelfs met deelname van – de wethouder(s) om te schakelen
naar een ander actierepertoire.
Al met al ziet het profiel van de bindendbesturenorganisatie (ambtelijk en bestuurlijk) er dus ongeveer als volgt uit:
– De ambtelijk-bestuurlijke organisatie zet bewust in op variëteit en
verankert de verschillende actierepertoires expliciet in zowel de
structuur van de organisatie als in de dagelijkse organisatieroutines.
– De organisatie creëert een routine voor weging van (de mix van)
actierepertoire(s), bijvoorbeeld in de vorm van een casusoverleg.
Deze routine wordt gedurende het hele proces van omgevingsbe-
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sluitvorming op gezette tijden geactiveerd of in stelling gebracht.
De bindendbesturenroutine mondt telkens uit in concrete afspraken en besluiten over het te volgen (pakket van) actierepertoire(s)
van participeren, juridiseren en politiseren.
– De structuur van de organisatie staat toe dat tijdens processen
van omgevingsbesluitvorming wordt overgeschakeld naar een
(of meer) ander(e) actierepertoire(s). Daarvoor is ruimte nodig in
de bevoegdheidsverdeling en een directe verbinding tussen het
casusoverleg en de verantwoordelijk bestuurders.
9.4
Naar een bindendbesturenomgevingswetgeving?
Bij omgevingsbesluitvorming opereren burgers, bedrijven, ambtenaren en bestuurders niet alleen in een organisatiecontext en een
bestuurlijke context, maar ook in de juridische context. Ook het recht
is van invloed op het verloop van de besluitvorming en het gedrag van
de partijen. Al is het tegenwoordig vrijwel onmogelijk rechtsgebieden
nog scherp af te bakenen, laat staan af te grenzen, het omgevingsrecht
en het algemeen bestuursrecht zijn toch in het bijzonder van belang
voor omgevingsbesluitvorming. Op ten minste drie manieren werkt
het recht hierin door. Ten eerste normeert het recht het gedrag van de
partijen en beperkt of verruimt het de beweegruimte in de besluitvorming. Wordt een in de wetgeving vastgestelde emissie- of geluidsgrens
overschreden, dan kan een besluit dat over die grens heen gaat formeel
niet worden genomen. Wordt deze grens omgekeerd niet overschreden,
dan is er geen formele belemmering om het besluit te nemen of soms
zelfs de aanvraag te weigeren. Ten tweede structureert het recht het
proces van omgevingsbesluitvorming. Soms in de vorm van een (voorbereidings)procedure, soms in de vorm van de noodzaak te komen tot
een besluit, soms met fatale termijnen. Ten slotte legt het recht het
gedrag van de bestuurlijke partijen aan banden, zowel inhoudelijk of
materieel als formeel/procedureel. Denk aan materiële normen ten
aanzien van milieubelasting of overlast, maar ook aan wat bestuurlijke
actoren rechtens kunnen toestaan (bijvoorbeeld in een besluit of in een
gedoogsituatie). Maar denk ook aan beginselen van behoorlijk bestuur
zoals die zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht en de jurisprudentie.
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Welke eisen stelt bindend besturen aan de wet- en regelgeving op
deze drie fronten? Om bindend besturen mogelijk te maken zouden
wet- en regelgeving op ten minste twee punten ruimte moeten maken
of toelaten. Ruimte is ten eerste nodig voor wat wel iteratie wordt
genoemd. Het bestuursrecht gaat, ondanks alle ervaringen sinds de
inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht, nog steeds
grotendeels uit van een lineair proces van omgevingsbesluitvorming. Er is een begin (een idee, een aanvraag, een verzoek), waarna de
besluitvorming wordt voorbereid (met inbreng van betrokkenen, of
door informatie te verzamelen) waarna besluitvorming plaatsvindt
die uitmondt in een besluit, waarna rechtsbescherming kan volgen in
de vorm van bezwaar en/of beroep. Hoewel bij aanvang deze gedachte
nog in zuivere vorm in de wet is vastgelegd, zijn er gaandeweg wat
‘haarscheurtjes’ in terechtgekomen. Zo bleek al snel dat het proces
lang niet altijd begint met een aanvraag maar met wat wel ‘informeel
vooroverleg’ wordt genoemd (iemand die een uitbreiding van zijn
bedrijf wil, begint niet met een formele aanvraag maar belt gewoon de
gemeente en bereidt in overleg een formele aanvraag voor). Ook bleek
het beroep al vrij snel omslachtig. Als er bijvoorbeeld motiveringsgebreken in het besluit waren, kon de rechter het besluit vernietigen
en daarmee een nieuwe ronde van besluitvorming initiëren, waarna
het hele proces weer opnieuw kon beginnen. Om dit te voorkomen is
de ‘bestuurlijke lus’ bedacht, waarmee rechters het bestuur tijdens
het beroep in staat stellen om bijvoorbeeld motiveringsgebreken te
verhelpen. Inmiddels wordt ook wel gesproken over een ‘burgerlus’
(Damen, 2020) en wat is er tegen een nieuw te bedenken ‘rechterlijke lus’ (los van de voorlopige voorziening)? Hoe elegant de zuiver
rationele besluitvorming in de oorspronkelijke Algemene wet
bestuursrecht ook mocht zijn, de modderige praktijk van omgevingsbesluitvorming blijkt toch wat weerbarstiger. Om bindend besturen
mogelijk te maken, zou de wet- en regelgeving nog meer flexibiliteit moeten toestaan dan nu het geval is, zodat sneller en adequater
geschakeld kan worden tussen de actierepertoires juridiseren, politiseren en participeren.
Een tweede eis die bindend besturen aan de wet- en regelgeving stelt,
heeft te maken met het isoleren van besluiten. Het bestuursrecht en
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omgevingsrecht gaan niet alleen in de tijd uit van rationele besluitvorming, maar ook in de getrapte wijze van normering. De algemene
kaders worden in wetten en bijvoorbeeld omgevingsvisies of plannen
vastgelegd, waarna de concrete besluiten ‘slechts’ een kwestie zijn
van toepassing. De Lange (1991) omschreef deze manier van werken en
denken ooit fraai als ‘subsumptie’: concrete situaties worden gepast of
geschikt in de algemene regels of kaders. Hij contrasteerde subsumptie met afweging, waarbij het recht doelen articuleert die in concrete
situaties moeten worden geïnterpreteerd en afgewogen. Bindend
besturen is meer gebaat bij afweging van in de wet gearticuleerde doelen dan bij subsumptie. Niet alleen biedt afweging meer ruimte om
recht te doen aan concrete situaties en om verschillende actierepertoires te overwegen en te kiezen, het biedt ook meer mogelijkheden om
dossiers te verbinden. Nogal eens hangen omgevingsbesluiten samen
of moeten belangen bij elkaar worden gebracht, wat lastig is als de
wet voorschrijft een besluit of een besluitvormingsproces geïsoleerd
te behandelen. Het isoleren van besluiten of besluitvormingsprocessen maakt het moeilijker om belangen en besluiten te verbinden;
bijvoorbeeld, het bedrijf mag worden uitgebreid als het voor de buren
gelijktijdig mogelijk is een park te realiseren aan de andere kant, of er
mag een reeks windmolens komen mits de agrariërs hun bedrijf kunnen ombouwen. Daar waar bindend besturen noopt tot het verbinden
van belangen, kan het recht juist dwingen het besluit of het besluitvormingsproces te isoleren.
Kort samengevat komt het profiel van bindendbesturenwetgeving dus
neer op:
– zo veel mogelijk afweging en zo min mogelijk subsumptie als
inrichtingseis voor wet- en regelgeving;
– ruimte voor niet-lineaire besluitvorming, waarin terug- en vooruitwerken altijd mogelijk is en hiermee samenhangend mogelijkheden om te schakelen tussen actierepertoires;
– het mogelijk maken van verbinding tussen dossiers, besluitvormingsprocessen en besluiten, zodat ‘uitruil’ of verbinding tussen
verschillende processen en besluiten mogelijk wordt.
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9.5

Condities voor bindend besturen: nog een lange weg te
gaan?

In hoofdstuk 8 is bindend besturen beschreven als activiteit: het
‘matchen’ van de situatie met een al dan niet gecombineerd actierepertoire van participeren, juridiseren en politiseren. De bouwstenen van
de strategie zijn de actierepertoires en het 3B-model. Bindend besturen
is een activiteit voor alle partijen die bij omgevingsbesluitvorming zijn
betrokken, van burgers tot bestuurders en van bedrijven tot milieuorganisaties. Toch ligt een bijzondere verantwoordelijkheid voor de
hand van de besturen van gemeenten, provincies en waterschappen.
Zij zijn immers vaak de spil in omgevingsbesluitvorming en hebben
vanuit deze positie veel invloed op het proces van omgevingsbesluitvorming. A priori zullen er slechts weinig gemeente-, provincie- en
waterschapsbesturen te vinden zijn die niet bindend willen besturen.
Toch vraagt bindend besturen veel van hen als ze zich ervan willen
bedienen. Bindend besturen werkt alleen als ambtenaren en bestuurders vanuit een open houding en het bewustzijn van verschillende
actierepertoires opereren en vanuit doorleefde ervaring de situatie
lezen en er een bijpassend actierepertoire bij kiezen. Ambtenaren
en bestuurders kunnen dat alleen als hun ambtelijke en bestuurlijke
organisatie voorziet in routines voor het lezen van de situatie en het
wegen van de verschillende actierepertoires, niet alleen in vroege fasen
van het proces maar doorlopend. Bovendien moeten de bestuurders en
ambtenaren die bindend willen besturen over het mandaat of de ruimte
beschikken om dat te kunnen doen. Ten slotte werkt bindend besturen
alleen als de wet- en regelgeving vanuit afweging is ingericht (en niet
vanuit subsumptie), als er juridische ‘lussen’ mogelijk zijn die terug- en
vooruitwerken en als het mogelijk is zowel het proces van omgevingsbesluitvorming als omgevingsbesluiten zelf te verbinden. In het laatste
hoofdstuk leggen we het concept van bindend besturen nog eens langs
de Omgevingswet zoals die er nu uit ziet en vatten we de belangrijkste
lessen voor het omgaan met juridisering van omgevingsbesluitvorming samen.
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Hoofdstuk 10
Bindend besturen met
de Omgevingswet
10.1

De Omgevingswet vanuit het perspectief van bindend
besturen

Op korte termijn wordt naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd. De complexiteit van deze wet is onmogelijk terug te brengen
tot enkele pennenstreken en hoe de praktijk onder deze wet eruit gaat
zien is niet te voorspellen. Zoals de wet er nu uit ziet, is nauwelijks te
verwachten dat de wet minder juridisering gaat veroorzaken. Zo zijn
in de wet materiële ambities vastgelegd die op allerlei manieren juridisering kunnen uitlokken. Artikel 1.3 bepaalt dat de wet ‘met het oog
op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de
bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht (is) op het in
onderlinge samenhang (a) bereiken en in stand houden van een veilige
en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit,
ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en (b) doelmatig
beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter
vervulling van maatschappelijke behoeften’. Omdat een dergelijke
ambitieuze doelstelling niet spontaan gerealiseerd gaat worden, wordt
het aantal omgevingsconflicten eerder meer dan minder en zal daarbij
zeker ook (meer) gejuridiseerd gaan worden. Een voorbeeld daarvan
is artikel 1.7, dat bepaalt dat eenieder ‘die weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de
fysieke leefomgeving’ verplicht is om ‘alle maatregelen te nemen die
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om die gevolgen te
voorkomen’, de gevolgen van de activiteit zo veel mogelijk te beperken of ongedaan te maken of anders de activiteit geheel achterwege te
laten. Alleen al op grond van de doelstelling van de wet en de scherpe
formulering van de grenzen aan activiteiten mag worden verwacht dat
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de wet niet tot minder juridisering gaat leiden, ondanks alle retoriek
van eenvoud en gemak.
Om de Omgevingswet vanuit het perspectief van bindend besturen
te begrijpen zijn ten minste de volgende grondtrekken in de wet van
belang, naast het genoemde doel (art. 1.3) en de algemene zorgplicht
zoals geformuleerd in artikel 1.6:
1. Het ‘integrale’ karakter van de wet. Door de fysieke omgeving
centraal te stellen (waaronder de wet zowat alles in de fysieke
omgeving schaart, van bouwwerken en infrastructuur tot watersystemen, lucht en cultureel erfgoed), dwingt de wet eerder tot
afweging dan tot subsumptie als besluitvormingspatroon (De
Lange, 1991). Ook de maatschappelijke doelen, de zorgplicht en de
zogeheten omgevingswaarden nopen eerder tot afweging dan tot
strikte (of eenvoudige) rechtstoepassing. Artikel 2.9 bepaalt dat
omgevingswaarden worden vastgesteld voor de fysieke leefomgeving, zoals de gewenste staat of kwaliteit, de toelaatbare belasting
door activiteiten of de toelaatbare concentratie of depositie van
stoffen. Deze omgevingswaarden worden bij omgevingsplan vastgesteld in gemeenten (art. 2.11), bij omgevingsverordening door
de provincie (art. 2.12) en bij algemene maatregel van bestuur door
het rijk (art. 2.14).
2. Het ‘multi level governance’ karakter van deze wet. Op ten minste drie manieren zijn gemeenten, waterschappen, provincies en
rijk (nog afgezien van Europese en internationale regelgeving)
verstrengeld. Ten eerste krijgen al deze bestuurslagen eigen taken
toebedeeld, die niet los van de taken van andere bestuurslagen uit
te voeren zijn. Zo krijgt het gemeentebestuur in artikel 2.16 lid 1
onder a de taken op het gebied van watersystemen en waterketenbeheer, moet het provinciebestuur volgens artikel 2.18 lid 1 onder d
ook taken uitvoeren op het gebied van het beheer van watersystemen en krijgt ook de minister van Infrastructuur en Waterstaat
taken voor watersystemen; bovendien zijn de waterschappen
actief op het gebied van watersystemen. De Omgevingswet creëert
op deze manier verstrengelde bestuurslagen in de uitvoering van
taken. Ook de normering van de taakuitoefening is verstrengeld.
Zo kent de wet een afdeling met instructieregels en instructies,
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waarbij de provincie in de omgevingsverordening regels kan
stellen over ‘de uitoefening van taken of bevoegdheden door
bestuursorganen om te voldoen aan bij omgevingsverordening
vastgestelde omgevingswaarden of voor het bereiken van andere
doelstellingen voor de fysieke leefomgeving’ (art. 2.22) en een vergelijkbare grondslag voor algemene instructieregels van het rijk
is vastgelegd in artikel 2.24. Ook als het gaat om allerlei bijzondere
bevoegdheden, zoals de normering van de stikstofdepositie, kent
de wet een verstrengeling van bestuurslagen. Ten slotte zijn de
bestuurslagen verstrengeld door de instrumenten. Zo mag ten aanzien van gemeentelijke, provinciale en nationale omgevingsvisies
(art. 3.1) iets van afstemming worden verwacht; maar ook bij programma’s (art. 3.4), omgevingsplannen en omgevingsverordeningen en uiteindelijk omgevingsvergunningen komen de verschillende bestuurslagen elkaar tegen. De Omgevingswet is hiermee bij
uitstek een ‘multi level governance’ wet.
3. Een op ontwerp gericht besluitvormingsraamwerk, met ruimte
voor incrementeel werken. Op papier kent het Nederlandse omgevingsbeleid al decennialang een ontwerpgestuurd besluitvormingsraamwerk, dat met de Omgevingswet nog eens wordt
benadrukt. Vertrekpunt van een ontwerpgestuurd raamwerk is de
(abstracte en algemene) omgevingsvisie, waarvan wordt verwacht
dat die de kaders biedt waarbinnen besluiten over activiteiten,
plannen en verordeningen worden genomen. De omgevingsvisie
wordt vertaald in omgevingswaarden, omgevingsplannen, verordeningen, programma’s en uiteindelijk in omgevingsvergunningen. Zo wordt van algemene, abstracte en niet juridisch bindende besluiten gewerkt naar specifieke, concrete en juridisch wel
bindende besluiten. Hoewel dit ontwerpgestuurd patroon eerder
sterker dan minder sterk wordt met de Omgevingswet, bevat ook
deze wet ruimte voor incrementele besluitvorming, ontwikkeling
en zelfs maatwerk. Zo blijft de figuur van het voorbereidingsbesluit bestaan (art. 4.14), kan in de omgevingsvergunning een termijn worden gesteld (art. 5.36) en is voor bepaalde activiteiten een
periodieke actualisering van de vergunning verplicht (art. 5.38).
Bovendien kunnen in de algemene regels onderwerpen worden
aangewezen waarvoor het bevoegd gezag maatwerk- of vergun-
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ningvoorschriften kan stellen (art. 4.5). En voor projecten kan met
zogeheten projectbesluiten worden gewerkt, waarvoor afdeling 5.2
een speciale procedure creëert. Zo blijft er binnen een ontwerpgestuurd kader ruimte voor incrementele besluitvorming of ontwikkeling.
4. Lineaire besluitvorming blijft het vertrekpunt, maar met (meer)
iteratie. Ook de Omgevingswet volgt het patroon van lineaire besluitvorming (van visie, naar plan, naar voorbereiding, naar aanvraag, naar besluit, bezwaar en beroep) zoals dat in de Algemene
wet bestuursrecht is vastgelegd. Dat gebeurt onder meer via schakelbepalingen zoals artikel 16.26, dat afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht van toepassing verklaart op de voorbereiding
van een omgevingsvisie of artikel 16.65, dat datzelfde doet voor
de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Recht doen aan de weerbarstige werkelijkheid
van (complexe) omgevingsbesluitvorming zal dus moeten gebeuren binnen dit kader. Toch voorziet de wet in ‘lussen’ naar voren en
achteren in dit lineaire proces. Een lus naar voren is al genoemd,
de voorbereidingsbescherming. Nog voordat het komt tot concrete
plannen kan het bevoegd gezag al voorbereidingsbesluiten nemen
om ongewenste activiteiten te voorkomen (art. 4.14). Daarnaast
zijn er lussen ‘naar achteren’ om verandering in de fysieke leefomgeving en aanpassing van plannen aan een nieuwe werkelijkheid
mogelijk te maken. Zo gebiedt artikel 4.17 om het omgevingsplan
uiterlijk vijf jaar na het onherroepelijk worden van een omgevingsvergunning voor een voortdurende buitenplanse omgevingsplanactiviteit met de vergunning in overeenstemming te
brengen. Ook kan het bevoegd gezag de bevoegdheid om over een
aanvraag om een omgevingsvergunning te beslissen aan een ander bestuursorgaan overdragen (art. 5.16). De overwegend lineair
ingerichte besluitvormingsprocedure laat dus wel enige ruimte
voor iteratie.
5. Participatie krijgt juridische status in de besluitvorming. Wat
verdekt opgesteld, via de aanvraagvereisten voor een omgevingsvergunning, wordt participatie in de Omgevingswet ook gejuridiseerd. Artikel 16.55 lid 2 bepaalt dat bij ministeriële regeling regels
worden gesteld over de door de aanvrager te verstrekken gegevens
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en bescheiden. Het zesde lid van dat artikel bepaalt dat hierbij in
ieder geval regels worden gesteld over het bij de aanvraag verstrekken van gegevens over participatie van en overleg met derden. En
het zevende lid geeft de gemeenteraad de bevoegdheid ‘gevallen
van activiteiten’ aan te wijzen ‘waarin participatie van en overleg
met derden verplicht is voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsactiviteit waarvoor
het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is, kan
worden ingediend’. Zo kan de gemeenteraad voor bepaalde typen
activiteiten een zogeheten ‘omgevingsdialoog’ verplicht stellen als
vereiste voor een aanvraag om een omgevingsvergunning.
Over de Omgevingswet zijn al honderden boeken gevuld, maar vanuit
het perspectief van bindend besturen zijn vooral deze grondtrekken van belang. Alleen al vanwege de complexiteit van deze wet, de
scherpe ambities van en in de wet en het nog niet uitgekristalliseerde
karakter van allerlei begrippen en figuren in de wet ligt het voor de
hand dat het aantal juridische procedures de komende jaren sterk toeneemt. Er zijn meer aangrijpingspunten voor juridisering en daarmee
neemt de kans toe dat omgevingsbesluitvorming juridiseert. Mede
daarom is het extra van belang om nodeloze en slechte juridisering te
vermijden, en daar waar mogelijk goede juridisering juist eerder en
vaker op te zoeken. Welke kansen biedt de Omgevingswet voor bindend besturen?
10.2 Nieuwe kansen voor bindend besturen van de omgeving
Bindend besturen is omschreven als een op de situatie toegespitste
strategie om partijen te binden aan omgevingsbesluiten via (een mix
van) participeren, juridiseren en politiseren. Waar participeren verwijst naar het patroon van onderhandeling en overleg tussen de direct
betrokkenen, staat juridiseren voor het aanroepen van het recht, de
rechtsbescherming en de rechter en politiseren voor het – al dan niet
via media – opzoeken van de politieke kanalen voor besluitvorming.
In dit boek zijn deze drie actierepertoires afzonderlijk bezien en is
gesteld dat een juiste (mix van) actierepertoire(s) afgestemd moet
zijn op de situatie of context. Dat laatste levert bindend besturen op.
Biedt de Omgevingswet, bezien vanuit de grondtrekken ervan, nieuwe
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kansen voor bindend besturen van de omgeving? Daarvoor, zo is in de
hoofdstukken 8 en 9 geconstateerd, is ruimte nodig om de (mix van)
actierepertoire(s) af te stemmen op de situatie (via het 3B-model, dus
vanuit belangen, binding en bewegingsruimte). Bovendien moeten de
organisatie en het beleid van gemeenten, waterschappen en provincies
bindend besturen accommoderen, door op gezette tijden de strategie te
herformuleren, door lussen vooruit en lussen terug, door een interdisciplinaire aanpak en door ruimte bij ambtenaren en bestuurders, onder
meer door afweging in plaats van subsumptie. Aldus beschreven biedt
de Omgevingswet ten minste drie kansen voor bindend besturen:
1. Om te beginnen kan met de Omgevingswet meer ruimte voor afweging en daarmee meer ruimte voor bindend besturen ontstaan.
Omgevingsbesluitvorming onder deze wet is weliswaar aan doelen gebonden (bijvoorbeeld duurzaamheid), maar juist het integrale karakter dwingt tot afweging van uiteenlopende belangen.
Ook het formuleren van omgevingswaarden en maatwerk in het
kader van algemene regels creëert ruimte voor bindend besturen.
Het nemen van omgevingsbesluiten is niet of niet uitsluitend een
kwestie van onderschikking aan algemene regels en grote plannen, maar het inpassen van activiteiten in een context van diverse
belangen en behoeften. De doelen in de wet kunnen worden gebruikt om te juridiseren, maar tegelijkertijd kunnen belangen ook
worden ‘uitonderhandeld’ tussen de partijen om tot bindende omgevingsbesluiten te komen (participeren). Daar waar juridiseren
nog steeds via een appèl op de wet en de rechter plaatsvindt, is er
ruimte voor participeren voor concrete omgevingsbesluiten maar
ook voor omgevingswaarden in een gebied of voor maatwerkvoorschriften. Op deze punten is politiseren ook een reëel repertoire,
omdat de omgevingswaarden en maatwerkvoorschriften, maar
ook de omgevingsvisies en -plannen in politieke organen worden
besproken en vastgesteld. Kortom, gezien de ruimte voor afweging die de wet biedt, ontstaan nieuwe kansen voor het bindend
besturen van de omgeving.
2. De Omgevingswet laat zowel ‘lussen’ toe naar voren als terug in de
tijd en tussen concrete besluiten, algemene plannen, verordeningen of visies. Sterker nog, op sommige punten dwingt de wet hier
zelfs toe (bijvoorbeeld als het gaat om aanpassing van het omge-

148
[ANONYMOUS] | www.boomportaal.nl

eze download van Boom uitgevers is enkel voor individueel gebruik en valt onder de Open Access-regeling

vingsplan aan omgevingsvergunningen, of als het gaat om herziening van vergunningvoorschriften). Daarmee accommodeert
de Omgevingswet incrementele patronen van besluitvorming,
een patroon dat zeker bij complexe omgevingsbesluiten veel voorkomt. In het vorige hoofdstuk is betoogd dat bindend besturen,
in de vorm van een gericht(e mix van) actierepertoire(s), beter
past bij incrementele besluitvorming dan bij ontwerpgestuurde
besluitvormingsprocessen. De complexiteit in de wet is in dit opzicht eerder een kans dan een bedreiging.
3. De Omgevingswet noopt tot afstemming, binnen bestuursorganen, tussen bestuursorganen en verschillende bestuurslagen en
via de ‘omgevingsdialoog’ ook tussen initiatiefnemers of aanvragers en omwonenden. ‘Multi level governance’ is meer dan het
afstemmen van belangen of prioriteiten van verschillende partijen
en de Omgevingswet lijkt daar goed bij te passen. Ook dit is een
reden voor Tijssen en De Nijs (2018) om te spreken over de Omgevingswet als veranderopgave. In plaats van strikte toepassing van
regels gaat het om een cultuur of houding waarin het bestuurlijk
instrumentarium wordt ingezet om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. In deze cultuur of houding komt het aan op
het bijeenbrengen van verschillende invalshoeken (stedenbouwkundig, ecologisch, hydrologisch, enzovoort), en in een dergelijke
diverse cultuur is een open houding vanzelfsprekender dan in
separate monoculturen.
Is de Omgevingswet dan alleen maar een kans voor bindend besturen? Niet per se. De grondtrekken laten ook zien dat de Omgevingswet
niet is geschreven op het concept van bindend besturen. De wet
belooft ruimte en maatwerk, maar is tegelijkertijd gedetailleerd; dat
geldt al niet minder voor het kader van de Algemene wet bestuursrecht, die veelal ook van toepassing is op omgevingsbesluitvorming.
Alle ruimte voor juridisering dus en daar kan zeker ook aanzuigende
werking van uit gaan die een spiraal van juridisering kan veroorzaken, waaronder ook juridisering die procedureel onrechtvaardige,
kostbaar en onnodig bureaucratisch is. Soms zal het dus nodig zijn
om bewust te zoeken naar mogelijkheden om actierepertoires op
te zoeken (participeren en politiseren) en de Omgevingswet kan
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dan een sta-in-de-weg zijn. Dat geldt ook voor de veronderstelling
in het bestuursrecht dat besluitvorming lineair verloopt (al zijn er
dus mogelijkheden voor iteratie) en voor de overwegend ontwerpgestuurde ‘top down’-benadering van besluitvorming (van visies, naar
plannen, naar concrete besluiten) zoals deze in de Omgevingswet is
vastgelegd. De Omgevingswet staat dus bindend besturen toe, maar
is er niet primair op geschreven en zal in de praktijk van omgevingsbesluitvorming soms wat moeten worden ‘bijgebogen’ of selectief
worden gebruikt.
10.3

Omgaan met juridisering in tijden van de Omgevingswet:
tien lessen

Onder de nieuwe Omgevingswet blijft bindend besturen van de omgeving onverminderd een majeure opgave voor bestuurders, ambtenaren,
bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties. Er staat daarbij
veel op het spel: uiteindelijk gaat het om de effectiviteit (kwaliteit van
de omgeving), efficiëntie (materiële en immateriële kosten voor alle
betrokkenen) en legitimiteit (omgevingsbesluiten die door burgers als
legitiem worden gezien). Het automatisme van juridiseren van omgevingsbesluitvorming leidt tot slechtere, duurdere en minder legitieme
plannen, visies en vergunningen. Tegenover dit automatisme van
juridiseren is in dit boek het concept van bindend besturen geplaatst.
De analyses in de achtereenvolgende hoofdstukken kunnen bij wijze
van afsluiting in tien korte lessen worden samengevat, waarmee alle
betrokkenen bij omgevingsbesluitvorming hun voordeel kunnen doen.
1. Beschouw juridiseren altijd als een van de actierepertoires en niet
als dé route waarlangs omgevingsbesluitvorming plaatsvindt.
2. Onderscheid goede en slechte juridisering en benoem vanuit welk
perspectief juridisering in de onderhavige situatie goed of slecht
is.
3. Maak het vanzelfsprekend voor de onderhavige situatie altijd drie
actierepertoires te formuleren, zodat het automatisme van juridiseren wordt voorkomen.
4. Lees de situatie of de context van het te nemen besluit goed met
behulp van het 3B-model, zodat het actierepertoire afgestemd kan
worden op de kenmerken van de onderhavige situatie.
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5. Maak expliciet of en hoe de verschillende actierepertoires participeren, juridiseren en politiseren doorwerken en welke dynamiek
ze uitlokken.
6. Expliciteer ook de bijwerkingen van de actierepertoires in de onderhavige situatie en verken of en zo ja hoe ze zich voordoen en
gemitigeerd kunnen worden.
7. Accepteer dat met zowel participeren als juridiseren legitimiteit
kan worden gewonnen; probeer dan ook niet coûte que coûte de
gang naar de rechter te vermijden uit angst voor legitimiteitsverlies, of participeren weg te zetten als het vertegenwoordigen van
deelbelangen die pas legitimiteit krijgen in een politiek orgaan.
8. Creëer in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van gemeenten, provincies en waterschappen de condities voor bindend
besturen: een open houding naar verschillende actierepertoires,
routines om op gezette tijden de (mix van) actierepertoires opnieuw te overwegen en waar nodig terug of vooruit te werken in
een interdisciplinair ‘casusoverleg’.
9. De integraliteit in de Omgevingswet is een uitgelezen kans voor
het koppelen van belangen die (mede als gevolg van juridisering)
ontkoppeld zijn geraakt. Dat vraagt om een nieuwe cultuur en
houding gericht op bindend besturen.
10. Benut de kansen die de Omgevingswet biedt voor bindend besturen.
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