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Op zoek naar meerwaarde
Als onafhankelijke en onpartijdige deskundige adviseert de StAB (Stichting Advisering
Bestuursrechtspraak) de bestuursrechter, en
bij gelegenheid ook de straf en civiele rechter,
over geschillen op het gebied van het fysieke
leefmilieu. De StAB adviseert de rechtspraak op
een veelheid aan inhoudelijke terreinen: milieu,
ruimtelijke ordening, water, natuur, bouw, plan
schade, monumentenwet, en zo meer.
Hiertoe voert de StAB een eigenstandig
onderzoek uit vaak bestaande uit een documentenanalyse, locatiebezoek en gesprekken met
betrokken partijen, waarna een adviesrapport
wordt opgesteld. Bepalend voor de inhoud van
het advies van de StAB zijn de door de rechter
gestelde onderzoeksvragen. Afhankelijk hiervan
informeert de StAB de rechter over de technische aspecten van een zaak dan wel worden de
relevante feiten en omstandigheden in kaart
gebracht. Het advies geeft de rechter en partijen
meer inzicht in de zaak. De relevante informatie
is geordend, waar nodig in het juiste perspectief
gezet en van deskundig commentaar voorzien.

en belanghebbenden de advisering van de StAB
beoordelen, is echter
nog nooit onderwerp van onderzoek geweest.
Deze vragen staan dan ook centraal in de
onderhavige inventarisatie van case studies.
Meer concreet gaat het om de volgende vraag:
Wat is de meerwaarde van de StAB? We zijn
op zoek naar meerwaarde waar particulieren,
bedrijven en overheden, maar mogelijk ook de
maatschappij als geheel baat bij hebben.
Maatschappelijke meerwaarde kan direct of
indirect ontstaan.
Directe meerwaarde
In de betreffende zaak ontstaat, via de uitspraak
van de rechter, mogelijk draagvlak bij partijen.
Ook volgt hieruit een betere inpassing van
het initiatief in de fysieke leefomgeving. Dit
noemen we directe meerwaarde.
Ook wanneer partijen o.b.v. een StAB-advies
op eigen initiatief samen tot een oplossing komen, zonder tussenkomst van de rechter, kan
er sprake zijn van directe meerwaarde van het
advies.

Indirecte meerwaarde
Van een StAB-advies kan een olievlekwerking
Eerdere studies naar de StAB hebben laten zien uitgaan: het advies wordt meegenomen in
dat de rechtspraak in het algemeen tevreden tot andere initiatieven in het land, waardoor
tussenkomst van de rechter in het vervolg niet
zeer tevreden is met het werk van de StAB: de
(altijd) meer nodig is. Daarmee gaat van het
StAB draagt bij aan de kwaliteit van de rechtspraak. Aangezien het perspectief van de rechter StAB-advies een soort preventieve werking uit
voor soortgelijke toekomstige initiatieven.
onderwerp was van eerder onderzoek, valt dit
perspectief buiten de scope van onderhavig
onderzoek. Het gaat dan ook om de beleving die Wanneer het StAB advies doorwerkt in de
partijen hebben bij het proces dat leidt tot het
uitspraak kan dat tot jurisprudentie leiden
StAB advies, en niet om de doorwerking van het waarop het bestuur haar handelen aansluit. Tot
advies zelf in de rechterlijke uitspraak.
slot kan de advisering of de daarop gebaseerde
jurisprudentie leiden tot aanpassing van weten regelgeving.
De adviesdiensten van de StAB mogen dan formeel voorbehouden zijn aan de rechspraak, haar
Leeswijzer
adviezen werken ook door in de maatschappij
en hebben daarmee invloed op overheden,
Aan de hand van 14 casestudies en ca. 30 diepburgers en bedrijfsleven. Hoe de adviezen van
teinterviews met betrokkenen (particulieren,
de StAB precies doorwerken in onze samenleoverheden, bedrijven) is de vraag naar de meerving, wat de mate van impact is, en hoe partijen waarde van de StAB in de periode maart 2015
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t/m maart 2016 onderzocht. Daarbij hebben we
alleen afgesloten zaken bestudeerd.
Dit betekent automatisch dat sommige zaken
inmiddels zijn ingehaald door de actualiteit.
Zaken die een juridisch vervolg hebben gekregen – bijvoorbeeld omdat er op dit moment een
hoger beroep loopt –, vielen buiten de scope
van het onderzoek.
De bevindingen en conclusies zijn opgetekend
in dit rapport. De casussen zijn daarbij zo goed
mogelijk geanonimiseerd. Dat kan in een enkel
geval leiden tot een vrij abstracte beschrijving
van de casus. Het borgen van de anonimiteit
betekent ook dat we in dit rapport niet kunnen
verwijzen naar de rechterlijke uitspraken in de
door ons onderzochte casussen.

Duiden van normen
De meest zichtbare en directe impact van het
advies van de StAB is, kort gezegd, het formuleren van een second – of third – opinion en
het voor de rechter inzichtelijk maken van de
beroepen en beroepsgronden in het dossier.
Daarnaast heeft de StAB ook een rol die minder
zichtbaar, en wellicht ook in mindere mate
primair beoogd, maar zeker niet minder waardevol is. De StAB draagt namelijk bij aan het
operationaliseren, het in de praktijk
toepasbaar maken, van nieuwe juridische en
beleidsnormen.

Juridische normen en beleidsnormen die de
techniek raken, zijn vaak algemeen geformuleerd. Dat moet ook zo zijn om ruimte te bieden
voor aanpassing aan actuele ontwikkelingen.
Hieronder beschrijven we de resultaten achter- Om een fictief voorbeeld te gebruiken: Stel dat
eenvolgens op drie ‘niveaus’. Ten eerste gaan we wetgeving begin jaren 80 had bepaald dat VHS
in op vier verschijningsvormen van meerwaarde de enige standaard zou zijn voor de opslag van
audiovisueel materiaal, dan was dit achteraf
die we zijn tegengekomen. Hierbij maken we
gezien geen goede keuze geweest. Indien laat
veel gebruik van de casuïstiek.
in de jaren 80 de wet was aangepast om SuperVHS tot enige standaard te maken, was dit al
Ten tweede volgt een iets bredere analyse: we
snel een veel slechtere keuze gebleken: de CD
plaatsen deze meerwaarde in de context van
volgde maar enkele jaren later. En indien begin
de dynamiek van de omgeving waarin de StAB
opereert. Er zijn immers factoren die het lastig
jaren 90 de Minidisc tot standaard was gemaakt,
maken om de impact van een StAB advies goed was dat achteraf gezien een zelfs desastreuze
aan te tonen.
keuze geweest… Kortom, de wetgever doet er
goed aan om technologieën slechts op hoofdTen derde abstraheren naar het niveau van de
lijnen te beschrijven, of beter nog: de gewenste
rechtsstaat.
functionaliteit te beschrijven, maar niet de
Een methodologische verantwoording hebben
technologie zelf. In de praktijk gaat de wetgever
we in de bijlage opgenomen.
zelfs nog een stuk verder: er wordt veelvuldig
geëist om de ‘beste beschikbare techniek’ toe te
passen, zonder te specificeren wat die techniek
precies behelst. Standaarden worden door de
sector zelf ontwikkeld.
Het eisen van de toepassing van de ‘beste
beschikbare techniek’ heeft het grote voordeel
dat een wet langdurig toepasbaar is, ook al is er
sprake van technologische vooruitgang. Maar
er ontstaat ook een probleem: de vraag wat op
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een gegeven moment de ‘beste beschikbare
techniek’ is, is voor interpretatie vatbaar. En de
interpretatie van partijen is vaak afhankelijk
van hun belangen. Een bedrijf zal wellicht een
goedkopere techniek willen gebruiken, terwijl
een overheid doorgaans voor een techniek zal
kiezen die bijvoorbeeld een positievere impact
op de leefomgeving heeft. Het is vaak aan de
rechter om zo’n conflict te beslechten door een
norm te stellen.
In zo’n geval kan een StAB- advies een grote
impact hebben. De StAB duidt bijvoorbeeld wat
de ‘beste beschikbare techniek’ op dat moment
en in die specifieke casus is, daarbij uiteraard
gebruik makend van bijvoorbeeld de relevante
BREFs. Meer algemeen geformuleerd: de StAB
maakt nieuwe juridische en beleidsnormen
op het snijvlak techniek en recht operationeel.
Deze operationalisering wordt onderdeel van de
jurisprudentie.
In de onderzochte casussen zijn we een groot
aantal voorbeelden hiervan tegengekomen,
overigens breder dan alleen de duiding van een
‘beste beschikbare techniek’. Ook in gevallen
waarin sprake is van nieuw beleid of nieuwe
regelgeving die nog niet getoetst is in de praktijk, en waar nog geen nadere duiding aan is
gegeven door jurisprudentie, blijkt de StAB een
belangrijke rol te kunnen spelen. Een aantal
voorbeelden.
De norm ‘topmonument’
In een casus werd een gebouw dat niet als
rijksmonument was aangewezen, met sloop
bedreigd. Probleem was dat het gebouw is ontstaan in een periode waarvoor een aanwijsstop
geldt: gebouwen uit die periode worden niet
meer aangewezen als rijksmonument, behalve
als het gaat om een topmonument waar
strengere voorwaarden aan zijn verbonden. Alle
partijen waren het eens over de monu- mentale
status van het gebouw, maar over de topmonumentale status liepen de meningen uiteen.
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Daarbij hield de StAB rekening met ontwikkelingen in de sector. In dit specifieke geval waren de
bestaande BREF’s (documenten waarin de stand
van de techniek beschreven staat) verouderd en
op korte termijn aan vervanging toe. Op basis
daarvan definieerde de StAB de toe te passen
standaard; uiteindelijk kwam het mede op basis
van het StAB- advies tot een schikking.
Met als gevolg dat dit conflict bij de rechter
werd neergelegd. De StAB werd ingeschakeld
om de vraag te beantwoorden welke criteria van
een ‘gewoon monument’ een ‘topmonument’
maken. De StAB heeft hiervoor een afwegingskader ontwikkeld en toegepast, waarbij met
name de samenhang van het gebouw met de
omliggende bebouwing doorslaggevend was
voor de aanwijzing als ‘topmonument’.
De norm ‘terugverdientijd’
In een andere casus wilde een overheidsinstelling aan een landelijke winkelketen de toepassing van energiebesparende maatregelen
opleggen. Dit kan in het specifieke geval, indien
de terugverdientijd van de te implementeren
maatregelen minder dan vijf jaar bedraagt. De
vraag waarover onenigheid ontstond, was: hoe
bereken je eigenlijk de terugverdientijd van
zo’n maatregel? De StAB werd door de rechter
ingeschakeld en heeft de variabelen geïnventariseerd die bij een dergelijke berekening
meegenomen dienen te worden, en heeft
de variabelen vervolgens voor de specifieke
casus gewaardeerd om de terugverdientijd te
berekenen.
De norm ‘beste beschikbare techniek’
Bij het vernieuwen van een vergunning voor een
grootindustrieel bedrijf ontstond discussie over
toegestane aard en hoeveelheid emissies. De
vraag was, kort gezegd, wat de ‘beste beschikbare techniek’ is voor de beperking van de uitstoot van emissies. De StAB deed onder andere
onderzoek naar de technologieën die internationaal bij vergelijkbare bedrijven worden ingezet.

De norm ‘normaal maatschappelijk risico’
Tegenover een appartementengebouw werd
een zorginstelling gebouwd, op een plek die
eerder al een zorgfunctie had. Een bewoner van
het appartementengebouw meende recht te
hebben op planschadevergoeding. De vraag die
voorlag was of het vervangen van de ene naar
de andere soort zorginstelling tot het ‘normaal
maatschappelijk risico’ voor omwonenden mag

ingeschakeld om geluidsnormen in een niet geluidsarme omgeving te operationaliseren.
StAB slachtoffer eigen succes?
Als onze stelling klopt dat de StAB maatschappelijke meerwaarde heeft door bij te dragen
aan het operationaliseren van nieuwe juridische
en beleidsnormen, dan zou hieruit kunnen
volgen dat de StAB slachtoffer kan worden van
haar eigen werk: er wordt in één zaak vastgesteld wat bijvoorbeeld (al dan niet op basis van
BREF’s) de ‘beste beschikbare techniek’ is, en in
volgende zaken is
het werk van de StAB dan niet meer nodig. Maar
deze interpretatie is om twee redenen te kort
door de bocht. Ten eerste zijn zaken zeer divers,
en dient bijvoorbeeld de
‘beste beschikbare techniek’ altijd bepaald te
worden op basis van de specifieke context- factoren, en ten tweede is technologische ontwikkeling een continu proces. Anders gezegd: over
twee jaren kan iets anders de ‘beste beschikbare techniek’ zijn dan nu. Deze twee factoren
vereisen van de StAB dat zij op uiteenlopende
gebieden op elk moment bekend is met de
beste beschikbare technologische oplossingen.

Goed kunnen (be)oordelen
worden gerekend. De StAB bracht ter beoordeling hiervan onder andere de demografische
ontwikkelingen en de trends in de zorgsector in
kaart.
Normen rondom geluidsmeting
In een casus bestond onenigheid over het geluid
dat uitging van een grootschalig aan te leggen
project. Het probleem was dat – zowel bij
referentieprojecten als ook bij het aan te
leggen project – sprake was van een project in
een al niet geluidsarme omgeving. Hoe meet
je dan het specifieke geluid dat van het nieuwe
project uitgaat, in relatie tot het al bestaande
geluid in de omgeving? De StAB is in deze casus

Zaken waarin de StAB adviseert, gaan bijna altijd om ingewikkelde technische vraagstukken.
Immers, als het niet technisch en niet ingewikkeld zou zijn, dan zou de rechter de vragen ook
zonder de StAB kunnen beantwoorden. Maar de
zaken zijn niet alleen voor de rechter ingewikkeld, ook voor de partijen: overheden, burgers
en bedrijven.
Structuur in het dossier
De rechter beschikt niet altijd over een dossier
dat technisch inhoudelijk gestructureerd is:
technische onderwerpen van verschillende
orde lopen door elkaar heen en worden door
partijen verschillend uitgebreid behandeld.
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Indien de StAB wordt ingeschakeld, brengt ze
structuur aan: in het rapport worden onderwerpen geordend en ‘afgepeld’, worden hoofd- en
bijzaken duidelijk en wordt uiteengezet over
welke onderwerpen partijen het wel en over
welke ze het niet eens zijn. Ook wordt in de
rapporten duidelijk welke vragen enigszins
recht- toe-rechtaan te beantwoorden zijn, en
welke vragen meer interpretatieruimte bieden.
Overigens heeft deze medaille twee kanten: aan
het ordenen gaat een keuzeproces vooraf. En
die is per definitie subjectief. Partijen hechten
er daarom belang aan te weten hoe de StAB
tot een bepaalde ordening is gekomen, zeker
wanneer punten die voor een partij hoofdzaken
zijn, door de StAB niet als zodanig worden benoemd.
Onafhankelijk van de inhoudelijke beantwoording van de vraag heeft de StAB hiermee al een
directe impact: het voor de rechter duidelijk
markeren van de kern van het geschil. Ook partijen geven aan – zeker wanneer ze technisch
inhoudelijk minder goed ingevoerd zijn – dat
een StAB-rapport erg verhelderend kan werken.
Twee adviseurs, twee meningen
Gezien de complexiteit nemen partijen bijna
altijd een technisch adviseur in de hand. Voor
partijen leidt het inschakelen van een eigen
technisch adviseur tot meer duidelijkheid, maar
voor de rechter kan het tegendeel het geval zijn.
Partijen zullen alleen technische rapporten aan
de rechter voorleggen die hun positie versterken. Sterker nog: wie betaalt, bepaalt – niet
zelden zijn technische rapporten bij voorbaat al
gericht op het verstevigen van de positie van de
opdrachtgever. En als uit een rapport blijkt dat
de positie van een opdrachtgever geen haalbare
kaart is, dan komt het waarschijnlijk niet eens
tot een rechtszaak, of wordt het rapport niet
voorgelegd aan de rechter.
Als beide partijen in een rechtszaak zo handelen, heeft de rechter dus per definitie te maken
met minimaal twee deskundigenrapporten die
tot tegenovergestelde conclusies komen. De
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rechter kan hierbij ook niet afgaan op de reputatie van de adviseurs. Niet alleen zou dat een
oneigenlijke afweging zijn, zo’n afweging is in
de praktijk ook nog eens nauwelijks te maken.
In deze situatie heeft het werk van de StAB een
zeer directe impact: de StAB schrijft een ‘third
opinion’, zonder enige relatie met één van de
partijen. In verschillende gesprekken is deze
rol van de StAB als ‘onafhankelijke derde’ aan
de orde geweest. Partijen beschouwen dit als
belangrijke meerwaarde in het proces. De StAB
staat op emotionele – afstand van de zaak en
kan vanuit haar onpartijdige en onafhankelijke
positie een objectief advies geven. In het geval
van een milieuzaak gaat het dan vaak om het
maken van een heldere afweging tussen aan
de ene kant financiële kosten voor milieumaatregelen, en aan de ene kant milieuwinst en
het streven naar maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap.
De rechter kan het StAB- rapport naast de
bestaande technische rapporten leggen en waar
nodig terugvallen op het neutrale StAB rapport.
Eén adviseur, en nu?
En als maar één van de partijen een technisch
rapport heeft aangeleverd in de loop van een
rechtszaak, dan is de positie van de rechter even
lastig als bij twee rapporten met tegenstrijdige
conclusies. Is er maar één rapport, omdat de
adviseur van de tegenpartij tot dezelfde – de
positie van zijn klant niet versterkende – conclusies komt? Of was de tegenpartij om financiële
of andere redenen niet in staat een technisch

rapport op te laten stellen?
Hoe dan ook, door het voorliggen van maar één
deskundigenrapport ontstaat een onevenwicht
tussen de partijen. Een advies van de StAB
neemt dit onevenwicht weg door een neutraal
rapport over beide posities naast het bestaande
rapport op te stellen.

Een gelijk spelveld voor iedereen

Niet altijd is er sprake van evenwicht tussen
partijen. Soms is het één particulier of een
kleine groep particulieren die het opnemen
tegen bijvoorbeeld een grote gemeente of
tegen een groot bedrijf – al dan niet als derde
belanghebbende. Als ‘kleine’ partij kunnen ze
Voorwaarde: deskundigheid
daarbij enkele nadelen ondervinden. Mogelijk
Om de rechter écht te kunnen helpen bij beoor- beschikken ze niet over hetzelfde kennisniveau
als de ‘grote’ tegenstander. Immers, die beschikt
delen van het geschil, dienen de onafhankeover gespecialiseerd personeel dat zich fulltime
lijkheid en deskundigheid van de StAB buiten
kijf te staan. In de onderzochte casussen is geen kan richten op de onderwerpen die ter discussie
enkele aanleiding gevonden om de onafhanke- staan. Een particulier die ook nog een ‘gewone’ baan heeft, maar ook een klein bedrijf,
lijkheid ter discussie te stellen.
Wel zijn door een enkele gesprekspartner vraag- heeft deze luxe niet. Daarnaast hebben grote
tekens geplaatst bij de deskundigheid. Daarbij
organisaties de middelen om externe adviseurs
ging het altijd om zeer specifieke vragen – bijin te schakelen. Ook dat is bij een particulier of
voorbeeld het berekenen van vissterfteperceneen klein bedrijf vaak niet het geval. Tenslotte
tages bij waterkrachtcentrales of geluidsoverlast hebben grote organisaties rechtstreeks toegang
door jeugdigen buiten schooltijden.
tot relevante informatie, aangezien ze vaak zelf
verantwoordelijk waren voor het verzamelen
Een (vermeend) gebrek aan deskundigheid bij
van die informatie.
de StAB kan ertoe leiden dat het StAB advies
niet de nodige helderheid in het dossier brengt.
Dit kan bijvoorbeeld komen doordat het advies
Tegen deze achtergrond zorgt de inschakeling
niet wordt geaccepteerd door één van de
van de StAB voor een gelijk speelveld voor
partijen die pretendeert meer verstand van het individuen en kleine groepen burgers die het in
onderwerp te hebben, of omdat de StAB niet in de rechtszaal opnemen tegen grote overheden
staat is om een helder standpunt in te nemen.
en bedrijven. Daarbij is de StAB voor de rechter
het onafhankelijke ‘derde paar ogen’ in gevallen
waarbij twee partijen telkens een eigen deskunHet dilemma hierbij is dat de StAB – nu ze
steeds meer voor rechtbanken werkt – te maken dige naar voren schuiven.
krijgt met een breder pallet van vragen. Het is
Tijdens het onderzoek zijn we hier een aantal
voor de StAB – of voor elke andere organisatie
voorbeelden van tegengekomen.
– simpelweg niet mogelijk om met hetzelfde
aantal mensen meer kennisvelden op hetzelfde
kwaliteitsniveau af te dekken. Een kritische
massa aan zaken is nodig om de eigen kwaliteit
op peil en up to date te houden.
Mogelijke manieren om met dit dilemma om
te gaan, zijn het maken van scherpe keuzes ten
aanzien van het portfolio, een verbreding van de
inzet buiten het bestuursrecht en/of het flexibel
inhuren van specifieke deskundigheid.
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De nieuwkomers en de oude garde
Eén casus speelde in een kleinere gemeente
waarbij enkele families al sinds jaar en dag
zitting hebben in het gemeentebestuur.
‘Besluitvorming vindt hier plaats in de kroeg en
op verjaardagen’, aldus één van onze gesprekspartners. Eén van de besluiten van de gemeente
stuitte op bezwaar van een aantal nieuwe
inwoners. Zij hadden het gevoel tegengewerkt
te worden door de gemeente en geen enkel gehoor te vinden. De StAB kon, onafhankelijk van
allerlei belangen en emoties die speelden, de
feiten en argumenten objectief op een rij zetten
en plaatsen in het licht van het juridisch kader.
Het persoonlijk conflict
In een casus veranderde een grotere gemeente
het bestemmingsplan, zodat op een locatie de
opening van een horecagelegenheid mogelijk
werd. Een aanwonende meende recht te hebben
op een planschadevergoeding. De gemeente
was het hier niet mee eens. Het conflict kreeg,
vanuit het perspectief van de particulier, een
bijna persoonlijke dimensie toen bleek dat
één medewerker van de gemeente op allerlei
manieren probeerde het oorspronkelijke besluit
van de gemeente te beschermen, en weinig oog
had voor de belangen van de bezwaarmakende
particulier. Dit maakte het voor de particulier
onmogelijk om gehoord te worden, bijvoorbeeld
bij de gemeenteraad. De inzet van de StAB
herstelde het (juridisch) evenwicht tussen de
partijen.
Het te kleine vakgebied
In dit derde voorbeeld speelt niet zozeer het dilemma van ‘David en Goliath, maar was om een
andere reden sprake van een ongelijk speelveld.
Beide partijen waren in deze casus in principe
in staat een adviseur in te schakelen, echter: het
ging om een dusdanig specifieke zaak dat er in
Nederland sowieso nauwelijks adviseurs op het
vakgebied zijn, en zeker als het gaat om adviseurs zonder conflicterende belangen. In zo’n
zaak kan dan een partij zonder adviseur komen
te staan, simpelweg omdat de vijver ervan leeg
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is. De inbreng van de StAB borgt in dit geval dat
er op zijn minst een onafhankelijk advies wordt
opgesteld.
Het algemene belang als uitgangspunt
Een en ander wil overigens niet zeggen dat er
per definitie sprake is van een onevenwicht
tussen een particulier en bijvoorbeeld een gemeente. En ook al is er sprake van een onevenwicht, is dat nog niet automatisch negatief. In
de meeste gevallen is het zo dat de gemeente
weliswaar over een sterke positie beschikt,
maar daarbij op basis van de juiste informatie
en een goede afweging tot de juiste beslissing
komt. Maar in de gevallen waar dit twijfelachtig
is, kan de StAB het evenwicht tussen partijen
herstellen.

Persoonlijke impact
De meerwaarde van de StAB ligt niet alleen op
het brede maatschappelijke gebied. Sterker nog,
in heel veel gevallen zal de meerwaarde vooral
op individueel niveau spelen.

De StAB op bezoek
Tijdens het onderzoek gaan medewerkers van
de StAB bijna altijd op locatiebezoek bij het initiatief. Dit bezoek heeft tenminste twee doelen:
ten eerste gaat het erom dat de StAB zichzelf
een beeld wil vormen van de situatie ter plekke.
En ten tweede willen de medewerkers met de
betrokken partijen spreken en een toelichting

dat de StAB tijdens het gesprek geen verwachtingen schept over de inhoud van het uiteindelijke adviesrapport.

op hun argumenten horen. Dit geldt voor beide
partijen in de rechtszaak, onafhankelijk van het
feit of het om particulieren gaat, om een bedrijf
of om een overheid. Vooral voor particulieren
is dit geregeld de eerste keer dat iemand
langskomt: een overheidsinstelling neemt vaak
besluiten op afstand en de werkdruk van de
rechter laat een decente maar zeer zelden toe.
Dit leidt bij particulieren soms tot frustratie, zo
bleek tijdens de gesprekken. Er ontstaat de
indruk – terecht of onterecht – dat men zeker
in het gelijk zou worden gesteld, als de andere
partij maar eens zou komen kijken, of maar eens
goed naar de aangevoerde argumenten zou
luisteren. Het feit dat iemand – in deze de StAB
– bij hen thuis langskomt en de moeite en tijd
neemt om naar hun verhaal te luisteren, levert
directe meerwaarde op voor de burger. ‘Eindelijk
iemand die me serieus neemt’. Ofwel: iemand
die alle argumenten beluistert en grondig op de
zaak ingaat. Dit is dikwijls nog belangrijker dan
juridisch gelijk halen.
Om dit te kunnen bereiken, is verwachtingsmanagement vanuit de StAB cruciaal. Immers,
het feit dat de StAB langskomt, kijkt en luistert,
betekent nog niet dat de zaak al gewonnen is.
De kans is best aanwezig dat de uitkomst van
het StAB-advies – en dan vaak ook het oordeel
van de rechter – tegenvalt. Met name particulieren moeten er daarom goed op worden
gewezen dat het feit dat de StAB zich positief
opstelt tijdens een gesprek niet als inhoudelijke
overeenstemming bestempeld kan worden.
Gesprekspartners vinden het dan ook belangrijk

Partijen dichter bij elkaar?
Daarnaast is er een onderscheid tussen de
persoonlijke impact en de maatschappelijke
impact. In een kleine zaak kan impact op één
individuele burger heel groot zijn. Dit heeft ook
implicaties voor het wellicht beoogde ‘dichter
bij elkaar brengen van partijen’. Hierover werd
door een partij gesteld dat het streven van een
bestuursorgaan altijd is om de zaak buiten de
rechter op te lossen. Het feit dat de zaak toch
bij de rechter belandt, bekent dat de zaak dermate complex is en/of dat de relatie tussen de
partijen heel moeizaam is. Vaak is daar al een
lange geschiedenis van onenigheid aan vooraf
gegaan of is de juridische kwestie slechts één
van vele punten waar conflict over bestaat. Het
StAB-advies verandert in dat geval weinig aan
herstel van de relatie tussen partijen.

Het puzzelstukje StAB
In de voorafgaande hoofdstukken hebben we de
meerwaarde van de StAB op het niveau van de
casuïstiek besproken. In dit hoofdstuk plaatsen
we deze bevindingen in een bredere context,
en nemen we ook dynamische omgeving mee
waarin de StAB opereert. Deze dynamiek kan de
impact van het StAB-advies op burgers, bedrijven, overheden en de maatschappij als geheel
zowel versterken als afzwakken.
Het StAB advies is bijna altijd één van meerdere
schakels in een langere keten. Het is daardoor
nauwelijks mogelijk om de impact te herleiden
naar enkel het StAB advies. Het is wel zo dat een
keten niet kan bestaan zonder alle schakels, dus
in die zin is het StAB advies wel cruciaal. Alle
puzzelstukjes moeten op de goede momenten
in elkaar vallen. Hiervoor zijn we enkele voorbeelden tegengekomen.
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Duurzaamheid als maatschappelijke trend
In de zaak over energiebesparende maatregelen
bij een winkelketen was het StAB advies belangrijk, en heeft het partijen – de winkelketen en
de overheid – ertoe gebracht om samen naar
passende maatregelen te zoeken. Maar het momentum in de richting van meer duurzaamheid
was er al, enkele winkelketens profileerden zich
bijvoorbeeld al als duurzaam. De StAB heeft hier
mogelijke een bestaande trend versneld
en/of verbreed.
Technologische ontwikkelingen in het
buitenland
Bij het identificeren van de ‘beste beschikbare
techniek’ is de StAB nadrukkelijk niet op zoek
naar innovaties die eerder niet getoetst zijn.
Het gaat om technologieën die bijvoorbeeld
in het buitenland al toegepast worden. De
ervaring leert dat succesvolle innovaties zich
op een gegeven moment verspreiden. Het StAB

dia-aandacht. Enerzijds gaf de media-aandacht
aan één van de partijen nieuwe onderhandelingsmacht om uiteindelijk tot een schikking te
komen, en anderzijds was de rechtszaak nodig
als ‘platform’ voor die onderhandelingen.
Burgerbeweging ‘redt’ monument
In één casus werd een burgerbeweging opgericht om een monumentaal gebouw voor
sloop te redden. De rechterlijke uitspraak
(gebaseerd op het StAB advies) stelde de
burgerbeweging in het gelijk, maar zover was
het nooit gekomen zonder oprichting van de
burgerbeweging. Aan de andere kant: zonder
tussenkomst van de StAB had de burgerbeweging het niet gered.
Naast de vraag of er door externe factoren
‘momentum’ is gecreëerd, is de StAB ook in een
andere zin ‘slechts’ een schakel in de keten. Voor
de uitspraak van een rechter zijn namelijk veel
andere factoren van belang, niet alleen het StAB
advies. En voor maatschappelijke ontwikkelingen zijn wederom veel factoren van belang, niet
alleen een uitspraak van de rechter.
Wanneer is de impact groot, wanneer
niet?

De impact van het werk van de StAB op
particulieren is het grootst bij zaken die te
maken hebben met het dagelijkse leven van
advies was dan wel cruciaal om techniek op
deze personen: bijvoorbeeld met hun huis
dit moment ook in Nederland af te dwingen,
of hun buren. Dit zijn wel zaken waarin de
maar vroeg of laat was de techniek sowieso
bredere maatschappelijke impact beperkt is. Een
geïntroduceerd. Ook hier heeft het StAB advies
uitspraak van de rechter over een burenruzie in
ertoe geleid dat een ontwikkeling versneld
werd, maar was ze niet verantwoordelijk voor de Groningen heeft geen betekenis voor mensen in
Limburg. Sterker nog, de uitspraak heeft veelal
ontwikkeling zelf.
Media-aandacht helpt
In één casus wisten partijen reeds voordat de
rechtszaak speelde media-aandacht te genereren. En wel op het moment dat de definitie
van de ‘beste beschikbare techniek’ sowieso aan
vernieuwing toe was. Het StAB advies kwam in
die zin op het goede moment, waarbij er sprake
was van een interactie tussen rechtszaak en me-
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ook geen betekenis voor mensen die een straat
verderop wonen.
Dit lijkt een algemene regel te zijn: meer
persoonlijke impact gaat samen met minder
maatschappelijke impact. Het is wel belangrijk
om de causaliteit goed te beschrijven: het is namelijk niet zo dat de maatschappelijke impact
kleiner is, ómdat de persoonlijke impact groter
is. De redeneerlijn is omgekeerd: zaken die een
brede maatschappelijke impact hebben, worden
veelal door (semi-) professionele partijen
opgepakt, die vertegenwoordigd worden door
professionals die meer op afstand (kunnen)
staan. De persoonlijke impact op partijen die
voor de rechter staan, is daardoor kleiner.

kans van slagen bijzonder klein acht.
In een planschadecasus heeft de uitspraak –
die voor een groot deel gebaseerd was op het
StAB-advies – landelijke publiciteit gekregen.
Andere gemeenten hebben contact opgenomen
met de betreffende gemeente en hanteren
nu de argumentatie van de StAB in planschadezaken waarbij het gaat om een ‘normaal
maatschappelijk risico’.

Meerwaarde: gevonden?

We zijn in de case studies op zoek gegaan naar
de meerwaarde van het advies van de StAB.
Daarbij hebben we gezocht naar de directe en
indirecte meerwaarde. Baat bij deze meerSpin-off van het StAB advies?
waarde hebben daarbij particulieren, bedrijven
en overheden, maar ook de maatschappij als
Daarnaast geldt dat grootste invloed van het
geheel.
StAB advies per casus zichtbaar is, en niet zozeer over de casussen heen. Dat komt doordat
De vraag of we meerwaarde gevonden hebben,
veel casussen zeer specifiek zijn. Overigens is
kunnen we bevestigend beantwoorden. We
dit goed verklaarbaar: hoe minder specifiek de
hebben vier ‘soorten’ van meerwaarde gevonzaak is, des te vaker komen rechters soortgelijke den.
zaken tegen, en des te minder hebben ze dus de Ten eerste: de StAB operationaliseert normen op
expertise van de StAB nodig. Dit betekent dat
het snijvlak van recht en techniek, waarmee ze
de spin-off van StAB adviezen een natuurlijke
een belangrijke brugfunctie heeft tussen de wet
beperking kent. Uitzondering zijn de zaken
en de praktijk.
waarin, zoals boven beschreven, de StAB nieuwe Ten tweede: door het geven van een ‘third
technische en beleidsmatige normen operatioopinion’ helpt de StAB daarbij de rechter om de
naliseert. Bij enkele andere zaken zien we wel
tegenstrijdige inbreng van partijen op waarde
een bredere impact, maar het gaat eerder om
te kunnen schatten.
anekdotes dan om structurele spin-off. Hieron- Ten derde: de StAB voegt onafhankelijke,
der gaan we in op enkele voorbeelden.
technisch-inhoudelijke kennis toe aan een
In één casus hoorden we dat partijen – met
name overheden – n.a.v. een StAB advies hun
manier van denken, redeneren en handelen
aanpassen. In een ander gesprek gaf een partij
aan door de StAB kritischer naar het eigen
werk te kijken, waarmee het StAB-advies een
kwaliteitsverhogend effect heeft gehad.
In een andere casus geeft een partij aan dat het
advies doorwerkt in een bepaalde uitspraak
waardoor nieuwe jurisprudentie is gevormd.
Deze maakt dat de partij in het vervolg soortgelijke zaken niet meer aanvecht, omdat men de
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rechtszaak. Hierdoor vergroot ze de kans dat
er sprake is van een level playing field tussen
partijen. Dat geldt met name als kleine en grote
partijen tegenover elkaar staan, met bijvoorbeeld verschillende (financiële) mogelijkheden
om advies in te winnen.
Ten vierde: de StAB kan partijen ‘dichter bij de
rechtsstaat’ brengen, bijvoorbeeld door bij particulieren langs te gaan, te kijken en te luisteren.
Tegelijkertijd staat het StAB advies niet op
zichzelf. Het maakt deel uit van een bredere
context: de juridische procedure, de posities van
partijen, de emoties en beelden van mensen,
en natuurlijk de koude feiten. Het StAB advies
wordt afgegeven in deze context, en de impact
– en soms ook het gebrek eraan – kan niet los
worden gezien van deze context.
De StAB en de rechtsstaat
Uit onze gesprekken krijgen we de indruk dat de
StAB in de rechtsstaat een belangrijke
aanvullende functie vervult, naast de grondwettelijke positie van de onafhankelijke rechtspraak en de basisprincipes van de rechtsstaat.
De rol van de StAB is dan juist het versterken van
die basisprincipes.
Door het inschakelen van de StAB wordt een
bijdrage geleverd aan het principe van ‘equality of arms’. De rechter maakt een onafhankelijke belangenafweging, maar daarbij is wel
belangrijk dat tussen de partijen sprake is van
gelijke kansen in het naar voren brengen van
hun belangen en argumenten. De StAB als
onafhankelijke adviseur kan daarbij voor een
evenwicht van proceskansen zorgen. Dit is de
procesmatige hoofdfunctie van de StAB.
Daarnaast heeft de StAB een inhoudelijke
hoofdfunctie, namelijk het adviseren van de
rechter. In complexe technische zaken draagt de
StAB bij aan de kwaliteit van en draagvlak voor
de rechtspraak.
En hoe nu verder?
Dit project was niet gericht op het identificeren
van aanbevelingen voor de StAB. Toch kwamen
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we enkele – toekomstige – uitdagingen voor de
StAB tegen; afsluitend gaan we hier kort op in.
De StAB wordt in een steeds breder werkgebied gevraagd te adviseren. Vaak gaat het om
specifieke adviesvragen, ingegeven door de
actualiteit. Dit wordt nog versterkt door het
feit dat veel technologieën waarmee de StAB
te maken heeft, steeds kortere innovatiecycli
kennen. Dat vraagt van de StAB steeds bredere
kennis en expertise, terwijl die kennis en
expertise in een steeds kortere tijdspanne
geactualiseerd dient te worden. Ook moet de
StAB nauw het overheidsbeleid volgen om de
invulling van de normen goed te kunnen doen.
Dit vergt specialisatie en het maken van keuzes:
om hoogwaardig advies te kunnen bieden,
is een kritische massa aan zaken nodig. Deze
kritieke massa kan mogelijk worden gevuld met
zaken op het kennisterrein van de StAB buiten
het bestuursrecht.

Tegelijkertijd neemt het kennisniveau van partijen toe. Individuen krijgen steeds makkelijker
toegang tot specialistische kennis – bijvoorbeeld tot verkeersmodellen –, onder andere
door de eenvoudigere toegang tot (nieuwe)
media. Het StAB advies komt hierdoor onder een
vergrootglas te liggen. De StAB kan niet (meer)
zomaar leunen op haar autoriteit als inhoudelijk expert. Transparantie en een deugdelijke
onderbouwing van haar werk wordt eens te
meer belangrijk. Ook moeten StAB- medewerkers zich blijvend ontwikkelen op het punt van
communicatie met partijen, met name waar het
gaat om verwachtingsmanagement.

Dank
Op deze plaats willen wij alle respondenten
danken voor hun tijd en openhartigheid. Zonder
hun medewerking was dit project niet mogelijk
geweest.
Onze gesprekspartners zeggen…
“Milieurecht kent altijd een bandbreedte. StAB
doet echt een objectieve beoordeling: zet alles af
tegen de normen, kijkt ook naar kosteneffectiviteit. (zo hoog mogelijk milieurendement behalen
tegen acceptabele kosten). In al die jaren heb ik de
StAB nog nooit kunnen betrappen op vooringenomenheid, of een pro-milieu standpunt.”

tegenover elkaar in de rechtszaal’. Creëert andere
setting, en daarmee ook een ander gesprek.”
“Hoe zwakker het bevoegd gezag is, hoe belangrijker het StAB-advies”
“Omdat rechters onvoldoende zijn ingevoerd in
de technische details van de milieuwetgeving,
én omdat die wetgeving een grijs gebied kent,
hebben we een StAB nodig.”

Zo hebben we onderzocht

In dit project staan niet de objectieve feiten,
maar subjectieve betekenisverlening centraal:
welke betekenis verlenen burgers, bedrijven en
“Meerwaarde van de StAB zit ‘m in feit dat ze alle overheden aan het werk van de StAB. Vanuit
die invalshoek is gekozen voor een kwalitatieve
argumenten van partijen heel uitgebreid en gelijkwaardig beoordeeld en afzet tegen de normen. onderzoeksmethodiek. Aan de hand van een
documentenanalyse (StAB-adviesrapport;
Gestructureerd, objectief.”
uitspraak rechtbanken en Raad van State;
google search naar overige informatie over de
“Ondanks het feit dat het StAB-advies voor ons
zaak zoals media-aandacht), locatiebezoek
minder goed uitpakte, heb ik het als een prettig
proces ervaren, goed werk, kundige mensen.”
en diepte-interviews met betrokkenen zijn 20
casussen bestudeerd waarin de StAB advies
heeft uitgebracht.
De StAB heeft een pre-selectie gemaakt van
33 casussen, verdeeld over de vier rechtsgebieden waarin zij voornamelijk adviseert: Milieu,
Ruimtelijke Ordening, Planschade, Overig.
Daarbij is gepoogd een zo groot mogelijke
variëteit in zaken aan te brengen. Aangezien
we inzicht proberen te krijgen in de maatschappelijke meerwaarde van de StAB, zijn casussen
geselecteerd waarin een zekere impact van de
StAB mag worden verwacht. Elf van die zaken
“We hebben veel geleerd van het StAB advies en
zijn door de Begeleidingsgroep geprioriteerd.
van het hele traject: heel goed leren samenwerken Van de overige 22 zaken zijn door ons nog 9
(jurist, toezichthouder, specialist), werken met
zaken geselecteerd om uiteindelijk op een totaal
startbijeenkomsten, werken met convenanten.”
van 20 casussen uit te komen. Primaire criteria
om tot deze uiteindelijke selectie te komen zijn
“StAB legt alle informatie naast elkaar en legt er
a. de maatschappelijke relevantie van de zaak
een filter overheen.”
en de mate waarin impact van de StAB verwacht
wordt (inhoudelijk criterium) en b. de moge“Je zit eens met elkaar om tafel, in plaats van
lijkheid om de juiste respondenten te kunnen
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spreken (proces criterium). Secundaire criteria
zijn vervolgens geweest een zekere mate van
regionale spreiding, grote vs. kleine initiatieven
en zaken die veel en weinig media- aandacht
hebben getrokken.
Op basis van de rechterlijke uitspraak en het
StAB-advies zijn vervolgens per casus respondenten geselecteerd; in ieder geval 1 afgevaardigde per partij. Respondenten zijn daarop
per brief geïnformeerd door de StAB. Daaropvolgend hebben we telefonisch en via email
contact gezocht om tot een afspraak te komen.
Gezien de aard van het onderwerp hechten we
veel waarden aan het voeren van persoonlijke
gesprekken. In beginsel zijn de interviews dan
ook face-to-face afgenomen. In een enkel geval
waarin dat niet gelukt is, is een telefonisch
interview afgenomen.
Er zijn open gesprekken gevoerd met betrokkenen, waarin zij de gelegenheid hebben gekregen hun belangen, percepties en ervaringen
t.a.v. de zaak naar voren te brengen.
Er zijn respondenten benaderd in 25 casussen.
Uiteindelijk is er gesproken met 32 respondenten in 14 casussen. Redenen waarom het niet
gelukt is alle casussen mee ten nemen in het
onderzoek zijn gelegen in het feit dat in een
aantal zaken een nog lopende vervolgprocedure
speelde, het in een aantal zaken niet gelukt is
contact te leggen met betrokken partijen en betrokkenen in een aantal zaken hebben afgezien
van deelname aan het onderzoek.
De gesprekken zijn geanonimiseerd en veralgemeniseerd verwerkt in deze rapportage. Op
enkele plaatsen zijn casuïstiek en citaten ter
illustratie opgenomen, dit in aanvulling op de
generieke bevindingen.
Dit is geen wetenschappelijk onderzoek of
formele evaluatie in de zin van de Awb. Tegelijkertijd heeft een verdiepende casestudy van
20 casussen een zekere massa waarmee je
algemene uitspraken kunt doen. De onderzoekersresultaten zijn echter niet zondermeer
generaliseerbaar.
Wel hebben we gestreefd met de interviews
een verzadigingspunt (‘point of saturation’)
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te bereiken. Dat betekent zoveel dat er in de
laatste 4 interviews, geen nieuwe relevante
informatie meer is aangetroffen. Zodoende is
het mogelijk een hoge graad van variatiedekking te bereiken en mag verondersteld worden
dat de bevindingen enigszins veralgemeniseerd
kunnen worden.
Kritische noot: het is lastig gebleken om particulieren waarin het StAB-advies in hun nadeel
heeft beslist, te betrekken in dit project. Dit
heeft de resultaten mogelijk enigszins gekleurd
in het voordeel van de StAB. Tegelijkertijd zijn
wij van mening dat we een breed palet aan
inzichten en perspectieven aan de orde hebben
gehad, waarmee de objectiviteit van de onderzoeksresultaten is geborgd.
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