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Hoe STAB doorwerkt in coronatijd

INLEIDING

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) is een onafhan-
kelijke en onpartijdige deskundige op het gebied van de fysieke 
leefomgeving. STAB levert uitsluitend advies aan de (bestuurs)
rechter, en alleen op diens verzoek. Het advies "blijf en werk 
thuis" en de RIVM-richtlijnen stelde STAB dan ook voor een uit-
daging om lopende dossiers en nieuwe zaken op een zorgvuldige 
en kwalitatief goede wijze af te ronden. Hoe de werkwijze van 
STAB is aangepast, beschrijf ik in dit artikel.

STAB WERKT DOOR!2

De circa 40 adviseurs houden kantoor in Den Haag, maar we be-
schikken over de juiste faciliteiten om ons werk overal te kunnen 
doen, met toegang tot de volledige werkomgeving vanuit huis. Zo 
konden we de maatregelen rondom het coronavirus in acht ne-
men, en daarbij alle lopende zaken voortzetten en ook nieuwe 
zaken oppakken. Op 17 maart konden we dus ook op de STAB-
website vermelden: "STAB werkt door!". Via een videoverbinding 
hebben vier STAB-adviseurs zelfs een toelichting gegeven op het 
deskundigenverslag, tijdens een online-zitting (van zes uur!) van 
de rechtbank Midden-Nederland.

LOCATIEBEZOEK

Het locatiebezoek is voor STAB een essentieel onderdeel van de 
werkzaamheden om tot een goed deskundigenverslag te komen. 
Ook voor deze bijeenkomsten gelden beperkingen door de restric-
ties vanwege het coronavirus. In plaats van het ‘standaard’ be-
zoek, waarbij overleg plaatsvindt aan de keukentafel, vinden de 
overleggen met partijen nu ook plaats via een videogesprek. Als 
het voor de zaak noodzakelijk is, bezoeken we de locatie om een 
goed beeld te krijgen. We vragen de partijen toegang tot hun bui-
tenterrein en houden tijdens het bezoek 1,5 meter afstand. Het is 
namelijk wel prettig dat bij een rondgang iemand aanwezig is om 
enige uitleg te geven.
De situatie in gebouwen kan goed in beeld worden gebracht met 
filmpjes. Soms wordt een eigenaar gevraagd om een korte video 
te maken van de situatie en de bedrijfsvoering, een andere keer 
doet een STAB-adviseur dat zelf tijdens het bezoek. De opnames 
worden later met de andere adviseurs uit het projectteam terug-
gekeken. Zo blijft het aantal personen op locatie beperkt. We 

hebben gemerkt dat partijen begrip hebben voor deze (aangepas-
te) werkwijze en alle medewerking verlenen. 

Ondanks alle voorbereiding, verloopt het soms toch anders. Bij 
een dierenpension was het in de smalle gang langs de kennels 
niet mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren. De STAB-
adviseurs hebben voor die situaties nu mondkapjes mee, om zo 
veilig mogelijk te werken. En natuurlijk blijft een locatiebezoek 
maatwerk; per zaak bekijkt STAB welke mogelijkheden er zijn en 
hoe het locatiebezoek wordt ingevuld. Na de versoepeling van de 
coronamaatregelen worden de bezoeken zoveel mogelijk weer op 
oorspronkelijke wijze ingevuld.   

ONDERSTEUNING RECHTBANKEN

In maart en april bleek dat weliswaar geen fysieke zittingen 
meer plaatsvonden, maar dat de rechtbanken en de Raad van 
State wel doorwerkten. STAB heeft daarom intensief met de op-
drachtgevers overlegd om vertraging bij de afhandeling van za-
ken te helpen voorkomen door de dossiers vroegtijdig in behan-
deling te nemen. Verder zijn voor onze opdrachtgevers nieuwe 
STAB-producten ontwikkeld, zoals webcolleges over diverse on-
derwerpen en een spreekuur waarin één van de specialisten uit 
onze 15 vakgebieden in het omgevingsrecht actuele toetsingska-
ders, beoordelingssystematieken of technische ontwikkelingen 
in een branche toelicht. 

KORTOM

De nieuwe werkwijze kost meer tijd en vergt meer voorbereiding, 
maar is ook waardevol. Bepaalde achtergrondinformatie en loca-
tie specifieke gegevens zijn door het bezoek en de filmpjes moge-
lijk al beschikbaar voorafgaand aan de overleggen. Daardoor 
kunnen we tijdens het videogesprek eerder tot de kern komen en 
nog scherpere vragen stellen dan anders. Door onze aangepaste 
werkwijze en de extra ondersteuning dragen we bij aan het werk 
van de (bestuurs)rechter, die ook in deze omstandigheden de aan 
hen toevertrouwde zaken in het omgevingsrecht zo goed en zorg-
vuldig mogelijk afwikkelt. Uiteindelijk heeft de aangepaste werk-
wijze geen nadelige consequenties voor de doorlooptijd van zaken 
bij STAB en streven we er ook in coronatijd naar om de hoge 
kwaliteit van onze adviezen nog verder te verbeteren.
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Wat doe je als je opdrachtgevers aankondigen dat ze sluiten1 vanwege 
het coronavirus? Ook de gerechtelijk omgevingsdeskundigen werden 
bij hun werk voor een uitdaging gesteld.
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