
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentelijk beleid en beleidsregels 

De toegevoegde waarde van beleidsregels voor de  
kwaliteit van de gemeentelijke beschikkingverlening 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2008 A. Tollenaar / Boom Juridische uitgevers 
 
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit 
deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever. 
 
Voorzover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op 
grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde 
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, 
www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in 
bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (art. 16 Auteurswet 1912) kan men zich 
wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, 
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro). 
 
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any 
other means without written permission from the publisher. 
 
ISBN  978 90 5454 848 5 
NUR   823 
www.bju.nl 



 
 
 

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 
 
 
 
 

Gemeentelijk beleid en beleidsregels 

 
De toegevoegde waarde van beleidsregels voor de  

kwaliteit van de gemeentelijke beschikkingverlening 
 
 

 
 

 

Proefschrift 

 
 

ter verkrijging van het doctoraat in de 
Rechtsgeleerdheid 

aan de Rijksuniversiteit Groningen 
op gezag van de 

Rector Magnificus, dr. F. Zwarts, 
in het openbaar te verdedigen op 

donderdag 5 juni 2008 
om 14.45 uur 

 
 
 
 

door 
 
 
 

Albertjan Tollenaar 
 

geboren op 13 oktober 1978 
te Swifterbant 



Promotores: Prof. mr. H.E. Bröring 
 Prof. dr. J. de Ridder 
 
Beoordelingscommissie: Prof. mr. L.J.A. Damen 
 Prof. mr. M. Scheltema 
 Prof. mr. dr. S. Zouridis 
 
 



Voorwoord 

In de rechtswetenschap doen zich interessante vraagstukken voor waar het recht 
afwijkt bij wat men in de praktijk verwacht, ervaart of doet. Onderzoek naar dit 
soort vraagstukken is dankbaar werk, omdat het vrijwel altijd leidt tot aanbevelingen 
voor degenen die in de praktijk met het recht werken. Zij kunnen wellicht de moge-
lijkheden die het recht hen biedt, beter benutten. Tegelijkertijd geeft dit soort onder-
zoek ook inzicht in de beperkingen van normering via het recht. Het recht krijgt 
immers lang niet altijd voet aan de grond op de wijze die de wetgever verwacht.  

Het gebruik van beleidsregels in gemeenten blijkt zo’n onderwerp waarbij recht 
en praktijk op gespannen voet met elkaar staan. Ik hoop dan ook dat dit proefschrift 
zowel nut heeft voor de gemeentelijke praktijk, als bijdraagt aan de kennis over wat 
het recht vermag.  
 
Het onderzoek naar beleidsregels was vele malen omvangrijker dan het schrijven 
van dit proefschrift alleen. Er zijn vele zinnen geschreven die de eindversie niet 
hebben gehaald en in interviews zijn vragen gesteld die bij nader inzien niet relevant 
bleken. Het was echter in alle opzichten een plezierige en leerzame ervaring om dit 
onderzoek te mogen verrichten. Ik ben daarvoor veel dank verschuldigd aan mijn 
promotores prof. mr. H.E. Bröring en prof. dr. J. de Ridder. Zij gaven mij het ver-
trouwen dat het onderzoek tot een mooi resultaat zou leiden. Herman wist me te 
enthousiasmeren voor de absurditeiten van beleidsregels en hield oog op de juridi-
sche kwaliteit. Ko doorzag de problemen voordat ik ze zelf had herkend en was in 
alle opzichten een geduldige toezichthouder. Dat beiden een diametraal tegenover-
gestelde visie hebben op recht en regels, was soms verwarrend, maar nooit saai of 
inspiratieloos.  

Prof. mr. L.J.A. Damen, prof. mr. M. Scheltema en prof. mr. dr. S. Zouridis ben 
ik erkentelijk voor hun bereidwilligheid om zitting te nemen in de leescommissie. 
Het gros van het redactiewerk is verricht door Kars de Graaf en Bert Marseille, die 
zich spontaan en geheel belangeloos voor deze taak hebben aangemeld. Zij hebben 
mij behoed voor vele fouten en onnauwkeurigheden – niet alleen in dit proefschrift, 
maar ook op de momenten dat ik me waagde aan het bestuursrecht dat na hoofdstuk 
5 in de Awb aan de orde komt. Ook de overige collega’s van de vakgroep Bestuurs-
recht en Bestuurskunde komt dank toe voor hun niet aflatende interesse en goedbe-
doelde adviezen. Ik heb van hen veel geleerd en leer nog elke dag van hen.  

Met Jan-Ger Knot en mijn broer Daniël heb ik mij verzekerd van twee betrouw-
bare paranimfen. Ik ben er trots op dat zij mijn paranimf willen zijn. Tot slot dank ik 
echter vooral Marina. Zij is op de juiste momenten plezierig enthousiasmerend, 
vrolijk en relativerend tegelijk.  
 
Groningen, maart 2008    
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