8. Te verwachten effecten / gevolgen
Artikel I (wijziging Awb)
a. burgers/samenleving;
Naar verwachting zullen de voorgestelde aanpassingen van de Awb, die voor het merendeel de
bestaande juridische situatie bestendigen, niet tot noemenswaardige gevolgen voor burgers en
samenleving leiden met betrekking tot regeldruk of lasten. Het wetsvoorstel is deels een codificatie
van de Aarhus-jurisprudentie van het Hof van Justitie en de Afdeling bestuursrechtspraak
(aanpassing artikelen 6:13, toevoeging van een bijlage bij dat artikel, en 8:1 Awb), deels een
aanscherping ten opzichte van de Afdelingsjurisprudentie (aanpassing artikel 6:13 Awb in
samenhang met de nieuwe Regeling beroep aanzienlijke milieueffecten) en deels een
verduidelijking van de verdragsrechtelijke eisen voor de bestuurspraktijk (aanpassing artikelen
3:10 en 3:15 Awb).
Zoals in paragraaf 4.4 van deze memorie van toelichting is beschreven, zal onderzoek worden
gedaan naar de effecten van de Aarhus-jurisprudentie op deelname van zowel belanghebbenden
als niet-belanghebbenden aan besluitvormingsprocessen en procedures bij de bestuursrechter.
b. bestuursorganen op rijks- en decentraal niveau en bestuursrechtspraak;
Naar verwachting zullen de voorgestelde aanpassingen van de Awb niet leiden tot een substantiële
verzwaring van de werklast van bestuursorganen of bestuursrechter. Vooralsnog zijn geen
eenduidige signalen van een verzwaring ontvangen. Zoals in paragraaf 4.4 van deze memorie van
toelichting is beschreven, is de werklast voor bestuursorganen en rechtspraak wel een belangrijk
aandachtspunt en zal naar de effecten van de Aarhus-jurisprudentie op die werklast onderzoek
worden gedaan.
Artikel II (wijziging Wet luchtvaart)
De wijziging van artikel 8.13 heeft tot gevolg dat de door het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat te organiseren zienswijzeprocedure voor een luchthavenverkeerbesluit,
luchthavenindelingbesluit en op grond van artikel 8.14 wijzigingen daarvan, die thans vier weken
duurt, met twee weken wordt verlengd tot zes weken. Het is echter al gebruikelijk om het
ontwerpbesluit twee weken voor de start van de formele zienswijzetermijn van vier weken te
publiceren om toch zoveel mogelijk te kunnen aansluiten bij de termijn van zes weken in de Awb.
De andere in afdeling 3.4 Awb opgenomen procedurevoorschriften worden in de praktijk
toegepast.
c. rijksbegroting
De financiële gevolgen van dit wetsvoorstel worden binnen het kader van de rijksbegroting
opgevangen.
d. regeldruk
Dit wetsvoorstel heeft geen noemenswaardige gevolgen voor de regeldruk. De wijzigingen van de
Awb hebben met name betrekking op het bestuursprocesrecht en op het borgen van
verdragsrechtelijke regels.

