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Samenvatting

De bestuursrechter kan behoudens zeer uitzonderlijke gevallen niet 

terugkomen van een in de tussenuitspraak gegeven oordeel. Van een zeer 

uitzonderlijk geval is in dit verband sprake indien tot de conclusie moet 

worden gekomen, dat indien de Afdeling wel van de juiste feitelijke grondslag 

zou zijn uitgegaan, dat tot een ander oordeel over dit aspect van het bestreden 

besluit zou hebben geleid. In het licht van hetgeen na de tussenuitspraak naar 

voren is gebracht, moet worden bezien of de raad zich bij zijn standpunt dat 

het plan binnen de planperiode uitvoerbaar is, heeft mogen baseren op de aan 

het plan ten grondslag gelegde onderzoeken. De Afdeling ziet aanleiding om 

terug te komen van haar oordeel over de uitvoerbaarheid in de 

tussenuitspraak.

Trefwoorden
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Eindbeslissing

Terugkomen

Tussenuitspraak

PB 2016(3) 28 Terugkomen van een eindbeslissing in een 
tussenuitspraak
Terugkomen van een eindbeslissing in een tussenuitspraak
Op 10 februari 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de 
Afdeling’) een bijzondere uitspraak gedaan (ABRvS 10 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:298) 
waarbij zij is teruggekomen van een tussenuitspraak van 11 februari 2015 
(ECLI:NL:RVS:2015:353). Aan de orde is een geschil over de financiële uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan ‘Tramlijn Vlaanderen – Maastricht’. In de genoemde tussenuitspraak had de 
Afdeling hierover een eindbeslissing gegeven: “De voor de aanleg van de TVM gesloten 
kaderovereenkomst, waarbij de gemeente Maastricht partij is, is zodanig opgesteld dat de totale 
exploitatiekosten gedekt zijn. De raad heeft aangegeven dat de kosten voor de maatregelen die 
eventueel nodig zijn om overlast door trillingen en geluid te reduceren kunnen worden 
gedragen. Hetgeen [appellant sub 3] en [appellant sub 1] hebben aangevoerd, geeft geen 
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aanleiding voor een ander oordeel.” In de uitspraak van 10 februari 2016 komt de Afdeling terug 
van dit oordeel, vanwege een na de tussenuitspraak bekend geworden onderzoek.

Tussenuitspraak

Sinds 1 januari 2010 is de Wet bestuurlijke lus Awb van kracht (Stb. 2009, 570). Hierin is de 

bestuursrechter de mogelijkheid gegeven om hangende een (hoger) beroepsprocedure het 

bestuursorgaan de gelegenheid te bieden om (tussentijds) gebreken in het bestreden besluit te 

herstellen, in plaats van dit besluit direct te vernietigen. Deze ‘tussenstap’ wordt de bestuurlijk lus 

genoemd. Deze is opgenomen in artikel 8:51a Algemene wet bestuursrecht (Awb). De 

bestuursrechter hoeft de bestuurlijke lus niet verplicht toe te passen, maar zal dat doen als de zaak 

zich daarvoor leent. Het voordeel van de bestuurlijke lus is een bespoediging van de procedure en 

een definitievere beslechting van geschillen (artikel 8:41a Awb).
1

Geeft de bestuursrechter 

toepassing aan de bestuurlijke lus dan doet hij eerst een tussenuitspraak. Dit schrijft artikel 8:80a 

Awb voor. Blijkens de Memorie van Toelichting moet in deze tussenuitspraak tot uitdrukking 

komen welke gebreken het bestreden besluit bevat. Het dictum van de tussenuitspraak beperkt 

zich tot de beslissing dat de bestuurlijke lus wordt toegepast. Maar de tussenuitspraak kan 

materieel wel al eindbeslissingen bevatten, bijvoorbeeld over kwesties van openbare orde (zoals 

de ontvankelijkheid) of over standpunten van partijen. Die eindbeslissingen binden de 

bestuursrechter bij zijn uiteindelijke einduitspraak; hij kan daarop niet meer terugkomen.

Tramlijn Vlaanderen – Maastricht

In de procedure die centraal staat in de uitspraak van 10 februari 2016 past de Afdeling de 

bestuurlijke lus toe. Op 11 februari 2015 deed de Afdeling daartoe een tussenuitspraak, op de 

wijze zoals artikel 8:80a Awb dat voorschrijft. In de uitvoerige overwegingen van de 

tussenuitspraak komt onder meer tot uitdrukking dat het bestreden besluit – het 

vaststellingsbesluit van bestemmingsplan ‘Tramlijn Vlaanderen – Maastricht’ – gebreken vertoont. 

Omdat het plan onvoldoende waarborgt dat na ingebruikneming van de tramlijn geen 

onaanvaardbare trillinghinder en overlast door (laagfrequent) geluid, is het plan volgens de 

Afdeling onvoldoende zorgvuldig voorbereid. De Afdeling draagt de gemeenteraad van Maastricht 

in de tussenuitspraak op om de planregels te wijzigen, waarbij duidelijkheid wordt verschaft over 

de eisen waaraan moet worden voldaan ter voorkoming van onaanvaardbare trillingen en door een 

waarborg op te nemen ter voorkoming van onaanvaardbare hinder door (laagfrequent) geluid. 

De tussenuitspraak bevat daarnaast ook enkele eindbeslissingen. Onder meer ten aanzien van de 

financiële uitvoerbaarheid van het plan (r.o. 18). Appellanten hadden aangevoerd dat het door 

technische aspecten en vanwege aanvullende maatregelen die nodig waren om trillinghinder en 

geluidsoverlast te voorkomen, financieel niet haalbaar was om de tramlijn te realiseren. De 

Afdeling veegt dit van tafel. Volgens haar was de voor de aanleg van de tramlijn gesloten 

kaderovereenkomst, waarbij de gemeente Maastricht partij is, zodanig opgesteld dat de totale 

exploitatiekosten gedekt waren, daaronder begrepen de kosten voor de maatregelen die 

eventueel nodig zouden zijn om overlast door trillingen en geluid te reduceren. “Hetgeen 
[appellant sub 3] en [appellant sub 1] hebben aangevoerd, geeft geen aanleiding voor een ander 
oordeel”, aldus de Afdeling. Een eindbeslissing dus. Hieraan zou de Afdeling volgens de hiervoor 

uiteengezette systematiek bij zijn einduitspraak gebonden zijn.

‘Behoudens zeer uitzonderlijke gevallen’

In deze procedure loopt het echter net even anders. Na de tussenuitspraak blijkt uit een in 

opdracht van de gemeente opgestelde Review, dat aan de tramlijn zodanige technische problemen 

kleven dat deze niet binnen het beschikbare budget kan worden gerealiseerd. Ten tijde van de 

tussenuitspraak was deze Review alleen vertrouwelijk gerapporteerd aan het college van 

gedeputeerde staten van de provincie Limburg en aan het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Maastricht. De andere procespartijen en de Afdeling waren hiervan 

op dat moment niet op de hoogte. Wat nu? Vaststaat immers dat het oordeel in de tussenuitspraak 

dat de totale exploitatiekosten gedekt waren, niet langer houdbaar is. De Afdeling lost dit als volgt 

op. In haar einduitspraak van 10 februari 2016 overweegt zij:
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“2.2. De Afdeling overweegt dat het betoog van [appellant sub 1], [appellant sub 2], [appellant sub 
3], [appellanten sub 4] en La Bergère ziet op de uitvoerbaarheid, welk aspect niet het onderwerp 
vormt van de door de Afdeling aan de raad gegeven opdracht en de wijze waarop de raad daaraan 
uitvoering heeft gegeven. Over de uitvoerbaarheid van het plan is in overweging 18 van de 
tussenuitspraak een eindbeslissing gegeven. De Afdeling kan behoudens zeer uitzonderlijke 
gevallen niet terugkomen van een in de tussenuitspraak gegeven oordeel.”

De Afdeling ziet dus enige ruimte om terug te komen op een in een tussenuitspraak gegeven 

eindbeslissing. Dit kan alleen in ‘zeer uitzonderlijke gevallen’. Wat daaronder moet worden 

verstaan licht de Afdeling toe in rechtsoverweging 2.3. De Afdeling zegt hierover: 

“(...) dat sprake is van een zeer uitzonderlijk geval dat het terugkomen op het in de tussenuitspraak 
gegeven oordeel met betrekking tot de uitvoerbaarheid rechtvaardigt, indien tot de conclusie 
moet worden gekomen, dat indien de Afdeling wel van de juiste feitelijke grondslag zou zijn 
uitgegaan dat tot een ander oordeel over dit aspect van het bestreden besluit zou hebben geleid.”

Wil er dus sprake zijn van een zeer uitzonderlijk geval waardoor kan worden teruggekomen van 

een eindbeslissing in een tussenuitspraak, dan moeten blijkens deze overweging de volgende 

voorwaarden worden vervuld:

de (juiste) feitelijke grondslag dateert van vóór de tussenuitspraak;

de (juiste) feitelijke grondslag was bij de bestuursrechter vóór de tussenuitspraak niet bekend; 

en

ware de (juiste) feitelijke grondslag wel bij de bestuursrechter bekend, dan had dat tot een ander 

oordeel geleid. 

Verband met gronden voor herziening

In het algemeen geldt dat de bestuursrechter onder omstandigheden van een onherroepelijke 

uitspraak kan terugkomen als blijkt dat deze berust op een onjuiste feitelijke grondslag. In dat 

geval wordt de uitspraak herzien. Daarom moet dan wel eerst door (een van de) procespartijen 

worden verzocht. De grondslag voor een dergelijk verzoek wordt gegeven in artikel 8:119 Awb. 

Dit artikel luidt:

“1. De bestuursrechter kan op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak 
herzien op grond van feiten of omstandigheden die: 

a. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak, 

b. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet 
bekend konden zijn, en 

c. waren zij bij de bestuursrechter eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden 
hebben kunnen leiden.” 

Deze bepaling geeft weer dat sprake dient te zijn van uitzonderlijke gevallen wil een 

onherroepelijke uitspraak voor herziening in aanmerking komen. Alleen in geval van nieuw 

gebleken feiten en omstandigheden (zgn. ‘nova’) die hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak, kan 

er aanleiding bestaan voor herziening. De nova mogen niet vóór de uitspraak bij de indiener van 

het verzoek om herziening bekend zijn geweest of naar objectieve maatstaven bekend kunnen zijn 

geweest. Nieuw bewijs van reeds bekende feiten kan dus geen reden zijn voor herziening (CRvB 21 

april 1998, ABKort 1998, 439). Dat geldt eveneens voor een nieuwe waardering van bekende 

feiten als gevolg van een second opinion (CRvB 11 april 2001, NJB 2011, p. 911, nr. 9) of een 

verkeerde uitleg van beroepsgronden (ABRvS 10 oktober 2002, ABKort 2002, 237). Als derde 

voorwaarde geldt bovendien dat als er al nova zijn, deze bij een heroverweging door de 

bestuursrechter van het oorspronkelijke (hoger) beroep, vrijwel zeker tot een andere uitspraak 

hadden kunnen leiden. Dit wordt niet eenvoudig aangenomen. 

De eisen die de Afdeling in haar uitspraak van 10 februari 2016 stelt aan het zeer uitzonderlijke 

geval dat het terugkomen op een in een tussenuitspraak gegeven eindoordeel rechtvaardigt, zijn in 

feite dezelfde als die van artikel 8:119 Awb. Het enige verschil is dat in de onderhavige procedure 

niet door één van de procespartijen is verzocht om terug te komen op de eerdere eindbeslissing. 

De Afdeling doet dit ambtshave. Inhoudelijk oordeelt de Afdeling geheel in lijn met de 

herzieningscriteria: het terugkomen op het in de tussenuitspraak gegeven oordeel is alleen 
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gerechtvaardigd ‘indien tot de conclusie moet worden gekomen, dat indien de Afdeling wel van de 
juiste feitelijke grondslag zou zijn uitgegaan dat tot een ander oordeel over dit aspect van het 
bestreden besluit zou hebben geleid’. 

Vervolg kwestie tramlijn Vlaanderen – Maastricht

Tegen deze achtergrond ziet de Afdeling zich in de einduitspraak van 10 februari 2016 voor de 

vraag gesteld of de Review die na de tussenuitspraak bekend is geworden reden geeft om de 

eindbeslissing over de uitvoerbaarheid van bestemmingsplan ‘Tramlijn Vlaanderen – Maastricht’ 

te herzien. De Afdeling vertaalt deze vraag in rechtsoverweging 2.3 als volgt:

“De Afdeling ziet derhalve aanleiding om in het licht van hetgeen na de tussenuitspraak naar voren 
is gebracht te bezien of de raad zich bij zijn standpunt dat het plan binnen de planperiode 
uitvoerbaar is heeft mogen baseren op de aan het plan ten grondslag gelegde onderzoeken.”

Bij de beantwoording van deze vraag stelt de Afdeling allereerst vast dat uit de plantoelichting 

blijkt dat de totale exploitatiekosten van het project zouden zijn gedekt. Dit bevestigt ook de 

gesloten kaderovereenkomst (r.o. 2.4). Dit waren de openbaar bekende feiten en omstandigheden 

ten tijde van de tussenuitspraak. Vervolgens behandelt de Afdeling de Review die ten tijde van de 

tussenuitspraak alleen bij de gemeente en de provincie vertrouwelijk bekend was (r.o. 2.5). Hieruit 

blijkt dat in 2007, 2008, 2011 en 2012 studies zijn gedaan naar noodzakelijke versterkings- en 

verkeersaanpassingen van de Wilhelminabrug. De kosten daarvan werden destijds geraamd op € 2 

tot € 4 miljoen, maar gewezen werd op het risico van onnauwkeurigheidsmarges. Ook blijkt uit de 

Review dat in 2014 al signalen door de projectorganisatie werden afgegeven over problemen op 

technisch, financieel en planningsvlak. Dit gaf aanleiding voor nader onderzoek. De Review was 

hiervan de uitkomst. In november 2014 waren de voorlopige reviewresultaten bekend. Deze 

wezen uit dat het project niet meer passend was binnen de gestelde beleidskaders, zowel 

technisch, financieel, planologisch als qua planning. De constructieve aanpassingen aan de 

Wilhelminabrug alleen al beliepen € 6 miljoen. Andere problemen waren wel geconstateerd, maar 

nog niet uitgewerkt. De Afdeling constateert daarom dat de gemeenteraad het plan niet had 

kunnen vaststellen nu hij op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat technische problemen 

aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg stonden (r.o. 2.7). Om die reden is volgens de 

Afdeling in dit geval sprake van een zeer uitzonderlijk geval dat het terugkomen op het in de 

tussenuitspraak gegeven oordeel met betrekking tot de uitvoerbaarheid rechtvaardigt. Dit brengt 

de Afdeling als volgt tot uitdrukking (r.o. 2.9):

“(...) Het voorgenomen tracé via de Wilhelminabrug kan niet binnen het beschikbare budget 
worden gerealiseerd. In verband daarmee is de planning niet haalbaar. Uit de stukken blijkt dat 
reeds in 2007 op risico’s is gewezen op en rond de Wilhelminabrug. De raad heeft blijkens het 
projectbesluit eind 2012 onder ogen gezien dat aan de realisatie van het project risico’s kleven en 
dat deze gemonitord moeten worden. Bij de voorbereiding van het plan is niet voldoende acht 
geslagen op de zwaarwegende technische problemen die in het kader van de Review naar voren 
zijn gekomen. De Afdeling gaat er gelet op de beschikbare stukken vanuit dat deze in de kern al 
ruim voor de eerste vaststelling van het plan bij besluit van 18 februari 2014 – en dus ook voor de 
gewijzigde vaststelling van 12 mei 2015 – bij de gemeente bekend waren of hadden kunnen zijn. 
Naar het oordeel van de Afdeling schiet gelet op hetgeen hiervoor is overwogen het aan het plan 
ten grondslag gelegde onderzoek tekort om als grondslag te dienen voor het standpunt van de raad 
dat hij op voorhand in redelijkheid ervan uit kon gaan dat het plan binnen de planperiode 
uitvoerbaar is. De raad heeft in zoverre onvoldoende zorgvuldigheid betracht bij de voorbereiding 
van het plan. De conclusie is derhalve, dat de Afdeling aanleiding ziet om terug te komen van het in 
de tussenuitspraak gegeven oordeel over de uitvoerbaarheid van het plan.”

De Afdeling ziet geen aanleiding om de raad op te dragen de vastgestelde gebreken opnieuw via 

een bestuurlijke lus te herstellen (r.o. 4). Het bestemmingsplan wordt vernietigd. 

Afsluiting

De kansen om op basis van deze uitspraak bestuursrechters met succes te bewegen terug te 

komen van eindbeslissingen die zijn gedaan in een tussenuitspraak zijn beperkt. En dat is maar 

goed ook. Deze processen tarten – net als herzieningsprocedures – de materiële rechtszekerheid. 

Uiteindelijk moet eenieder er vanuit kunnen gaan dat met een eenmaal gedane uitspraak in 
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hoogste instantie het geschil definitief is beslecht. Dat laat onverlet dat het bewust achterhouden 

van belangrijke feiten en omstandigheden niet mag worden beloond.

Over de auteur

Franc Pommer is advocaat bij Hekkelman Advocaten N.V.

1

Kamerstukken II 29279, nr. 111, p. 18.
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