
Commissie rechtsbescherming 

Secretariaat: Postbus 122, 9400 AC Assen 

telefoon (0592) 365673 

rechtsbescherming@drenthe.nl 

Aan 

de voorzitter en leden van Provinciale Staten 

Assen, 2 mei 2016 

Onderwerp: Jaarverslag Commissie rechtsbescherming 2015 

Geachte voorzitter/leden, 

De Commissie rechtsbescherming adviseert o.a. over bezwaarschriften. Ter informatie doe ik u hierbij 

toekomen het verslag over de werkzaamheden van de commissie in het jaar 2015.  

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

de voorzitter van de commissie 

C.M. de Jonge



a

Jaarverslag 2015
Commissie rechtsbescherming



 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2015 

 

 

Commissie rechtsbescherming 

 

provincie Drenthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

           April 2016



 2 

 

 

 

Inhoud 

 

 

Woord vooraf           3 

 

1. Algemeen          4 

 

2. De cijfers          5 

2.1 Ingekomen bezwaarschriften, klachten en administratieve beroepschriften 5 

2.2 Behandeling         6 

2.3 Adviezen         7 

2.4 Termijnen         9 

2.5 Termijnoverschrijdingen       9

    

3. Beroep           11 

 3.1 Na besluit op bezwaar        11 

 3.2 Na besluit op administratief beroep      11

 3.3 Nationale Ombudsman        12 

 

4. Vooruitblik          13 



 3 

Woord vooraf  

 

 

 

Evenals in voorgaande jaren presenteert de Commissie rechtsbescherming van de provincie Drenthe 

u een jaarrapport, met daarin ter verantwoording een overzicht en beeld van de werkzaamheden van 

de commissie in het afgelopen jaar. 

Een relatief rustig jaar waarin een substantieel aantal zaken door de commissie behandeld is, maar 

ook veel zaken in der minne konden worden opgelost. De commissie juicht deze ontwikkeling naar 

een stijgend aantal ingetrokken bezwaren en klachten toe. Het is beter dat partijen zelf tot een 

bevredigende oplossing komen dan dat hiervoor een juridische procedure moet worden gevolgd.  

 

Het blijft echter zaak waakzaam te blijven bij het redigeren van besluiten voor wat betreft  motivering 

en de juridische onderbouwing. Dit verdient zich veelal terug in een terugloop van het aantal 

bezwaren, terwijl daarnaast ook vaak begrip bij de belanghebbende kan worden gekweekt indien in 

duidelijke en begrijpelijke bewoordingen wordt aangegeven wat de beweegreden van het bestuur zijn 

geweest om tot een bepaalde beslissing te komen. 

 

Tot slot: wederom is gestreefd naar een compact en overzichtelijk rapport waarbij een kleine 

bloemlezing van interessante zaken, die de revue hebben gepasseerd, worden besproken.   

 

mevrouw mr. C.M. de Jonge,                                                                                                                               

voorzitter 
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1.  Algemeen 

 

De Commissie rechtsbescherming van de provincie Drenthe (hierna: de commissie) is een 

commissie als bedoeld in artikelen 7:13, 7:19 en 9:14 van de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb). 

 

In de Verordening rechtsbescherming staat dat de commissie tot taak heeft te adviseren over: 

- bezwaarschriften tegen besluiten van een provinciaal bestuursorgaan
1
;  

- klachten over gedragingen van of toe te rekenen aan een provinciaal bestuursorgaan; 

- beroepschriften ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten (hierna: GS) of de 

commissaris van de Koning en  

- rechtsbeschermingsaangelegenheden.  

 

In het jaarverslag doet de commissie verslag van haar werkzaamheden over de periode  

1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. 

 

De samenstelling van de commissie is in het verslagjaar gewijzigd.  

Mevrouw mr. dr. H.D. Tolsma heeft halverwege het jaar, op eigen verzoek, afscheid genomen 

van de commissie. Mevrouw Tolsma was sinds 2009 lid van de commissie  en bracht veel 

kennis en ervaring met het bestuursrecht mee. Zij wordt bedankt voor haar betrokkenheid, 

inzet en prettige samenwerking. In 2016 wordt een procedure gestart om in de opvolging van 

mevrouw Tolsma te voorzien. 

 

Op 31 december 2015 kent de commissie de volgende samenstelling:  

Voorzitter mevrouw mr. C.M. de Jonge    

Leden   de heer drs. H.W. Wieringa (tevens plaatsvervangend voorzitter)  

mevrouw mr. I.C. Gevers-Wils   

de heer mr. S.J. de Moel   

mevrouw mr. L.C. Commandeur  

 

De voorzitter en leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen tweemaal 

voor vier jaar worden herbenoemd. In het verslagjaar zijn vier van de vijf leden voor een 

tweede termijn benoemd. Voor mevrouw Gevers verstrijkt de tweede termijn in 2017.  

 

Het secretariaat van de commissie is ondergebracht bij het team Bestuur en Concernzaken. 

Op 31 december 2015 kent het secretariaat de volgende samenstelling:  

Secretarissen mevrouw S.I. Mulder    

   vacant (inhuur bij een extern bureau) 

Ondersteuning mevrouw S. Koopal  

 

                                                      
1
 Provinciale bestuursorganen zijn Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, de commissaris van de Koning en de ambtenaar 

belast met de heffing en invordering van provinciale belastingen. Over bezwaarschriften inzake personele aangelegenheden 

adviseert een Commissie personele aangelegenheden.  
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2.  De cijfers 

 

2.1  Ingekomen bezwaarschriften, klachten en administratieve beroepschriften 

 

Ingekomen in 2015 en werkvoorraad  

 Bezwaarschriften Klachten Administratieve 

beroepschriften 

Totaal 

Ingekomen  77 4 1 82 

Werkvoorraad 

voorgaande 

jaren 

71 1 4 76 

Totaal 148 5 5 158 

 

In het verslagjaar zijn geen bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van Provinciale Staten 

of de commissaris van de Koning.  

 

Het merendeel van de bezwaarschriften (42) richt zich tegen de vergunningen die aan vee-

houderijen zijn verstrekt op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbwet). De 

overige ingekomen bezwaarschriften zien op subsidiebesluiten (13), besluiten op grond van de 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) (6) en verder op onderwerpen van zeer uiteenlopende 

aard zoals ontheffingen, vergunningen en handhaving.  

 

De klachten hebben betrekking op het uitblijven van een reactie en de wijze van afhandeling 

van een verzoek. Het administratieve beroepschrift heeft betrekking op een besluit van de ge-

meente betreffende de overschrijdingsregeling op grond van de Wet op het Primair Onderwijs 

(WPO). 

 

Ingekomen zaken voorgaande jaren  

 Bezwaarschriften Klachten Administratieve 

beroepschriften 

Totaal 

2011 53 6 5 64 

2012 108 7 2 117 

2013 140 4 4 148 

2014 82 2 3 87 

  

 

Een terugblik op de afgelopen 20 jaar leert dat het jaar 2015, evenals het jaar 2014, als een 

redelijk gemiddeld jaar kan worden beschouwd. 

Zo begon de commissie in 1994 en de jaren daarna met 60 à 70 bezwaarschriften. Daar-

entegen werden in de jaren 2004 tot en met 2006 gemiddeld slechts 45 bezwaarschiften ont-

vangen, terwijl in de jaren 2009 (130 bezwaren), 2010 (105 bezwaren), 2012 en 2013 de 

ingekomen bezwaarschriften aanzienlijk stegen.  

 

De stijgingen blijken met name verklaard te worden door veranderingen in wet- en regel-

geving. Zo kon in 2009 en in 2010 het aantal bezwaarschriften worden toegeschreven aan de 

vaststelling van de Provinciale monumentenverordening, de doorgevoerde bezuinigingen als 

gevolg van Provincies Nieuwe Stijl en de wijziging van de Nbwet als gevolg waarvan GS in 

meer gevallen dan voorheen het bevoegde orgaan werd voor het verlenen van vergunningen 

op grond van deze wet.  
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In 2012 werden op het terrein van de subsidiëring opnieuw veel bezwaarschriften ingediend 

vanwege doorgevoerde bezuinigingen, terwijl in 2013 veel (46) bezwaarschriften werden inge-

diend tegen verleende Nb-vergunningen op basis van de Beleidsregel Groenmanifest.  

 

In het verslagjaar is de Nbwet nog steeds een belangrijke hofleverancier van bezwaarschrif-

ten. Met ingang van 1 september 2015 worden de vergunningen op grond van deze wet 

echter met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb verleend. Dit betekent dat tegen besluiten 

van na die datum geen bezwaar meer open staat, maar rechtstreeks beroep op de rechter kan 

worden ingesteld. 

  

2.2  Behandeling 

 

Hieronder volgt een overzicht van de behandeling van de 158 zaken. De commissie heeft over 

56 zaken een advies uitgebracht.  

 

Behandeling 2015 

 Bezwaarschriften Klachten Administratieve 

beroepschriften 

Totaal 

Advies  53 1 2 56 

Ingetrokken 56 4 0 60 

Doorgestuurd   6 0 0 6 

Aangehouden  32 0 0 32 

In behandeling  1 0 3 4 

Totaal 148 5 5 158 

 

 

Lang niet alle bezwaarschriften worden door de commissie behandeld. Soms omdat de com-

missie niet bevoegd blijkt te zijn. In zes gevallen heeft direct doorzending plaatsgevonden naar 

het bevoegde orgaan of naar de desbetreffende beleidsafdeling voor inhoudelijke afhandeling.  

 

Veel vaker blijken zaken door overleg efficiënter en effectiever te kunnen worden afgedaan. 

De informele behandeling heeft daarom een belangrijke plaats in het proces. Hierbij 

onderzoekt het bestuursorgaan of het geschil op andere wijze is op te lossen. Het contact met 

de bezwaarmaker kan ertoe leiden dat het bezwaarschrift naar tevredenheid van de bezwaar-

maker kan worden afgedaan. Dit varieert van een uitleg van het genomen besluit, waardoor 

het besluit beter begrepen werd, tot een aanpassing van het bestreden besluit. De secretaris 

van de commissie monitort dit proces en heeft een vrij zelfstandige en begeleidende rol zodat, 

wanneer de formele behandeling voortgezet moet worden, de commissie nog steeds onbe-

vangen kan horen en adviseren.  

 

In 2015 heeft de informele behandeling 56 keer geleid tot intrekking van het bezwaarschrift. 

Ook de vier klachten zijn naar tevredenheid van de klagers afgehandeld. Het is goed om te 

zien dat het nut en belang van de informele behandeling door de provinciale organisatie 

steeds meer wordt (h)erkend. Van de in 2015 ingediende zaken (77) werd bijna de helft (35) 

van de bezwaren weer ingetrokken. Ter vergelijking: in 2014 werden nog 17 bezwaren inge-

trokken van de 82 in dat jaar ingekomen bezwaarschriften.  
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Op 31 december 2015 waren nog 32 bezwaarschriften aangehouden en in afwachting van 

een eventuele oplossing. Eén bezwaarschrift en drie administratieve beroepschriften had de 

commissie in behandeling. In al deze gevallen heeft een hoorzitting plaatsgevonden, maar kon 

(nog) geen advies worden uitgebracht.  

 

   

2.3  Adviezen  

 

 De uitgebrachte adviezen hebben geleid tot de volgende dicta:  

 

Adviezen 2015 

 Bezwaarschriften Klachten Administratieve 

beroepschriften 

Totaal 

Gegrond 4 0 1 5 

Deels gegrond 2 0 0 2 

Ongegrond 40 1 1 42 

Niet-ontvankelijk 7 0 0 7 

Totaal 53 1 2 56 

  

 

De commissie heeft 10 keer een advies uitgebracht zonder een hoorzitting te houden, omdat 

er geen twijfel bestond over de uitkomst van het bezwaarschrift. In deze dossiers zijn zes be-

zwaarschriften niet-ontvankelijk, drie bezwaarschriften ongegrond en is één bezwaarschrift 

gegrond verklaard.  

 

Hieronder bespreekt de commissie de bezwaarschriften en het administratieve beroepschrift 

die (deels) gegrond zijn verklaard. 

 

Gegrond 

In deze zaak hadden GS een vergunning verleend op basis van de Nbwet voor het in werking 

hebben van een schapenhouderij. Tegen dit besluit werden twee bezwaarschriften ingediend: 

zowel door een omwonende alsook door de eigenaar van een aanpalend natuurgebied, een 

Natura 2000-gebied.  

De commissie oordeelde dat de bezwaren gegrond waren en dat het bestreden besluit moest 

worden herroepen. Naar het oordeel van de commissie paste de aangevraagde activiteit niet 

binnen de bestaande Wm-vergunning uit 1994. GS hadden – naast aan de vergunning ver-

bonden voorschriften – ook dienen te toetsen aan het doel waarmee, en de activiteiten waar-

voor, de vergunning destijds was verleend. Onderhoud en beheer van natuurgebieden is een 

ander doel dan waarvoor de vergunning was aangevraagd, te weten het houden van schapen 

ten behoeve van het opleiden van schapendrijvers. Ook de activiteiten van vergunninghouder 

zijn echter wezenlijk anders, te weten opleiding en training, dan de activiteiten waarvoor de 

Wm-vergunning in 1994 is verleend (beheer en onderhoud van natuurterreinen). De com-

missie adviseerde GS te beoordelen of in bezwaar alsnog een vergunning ex. artikel 19d Nb-

wet kon worden verleend binnen het kader van de nieuwe Programmatische Aanpak Stikstof 

en indien dit niet mogelijk is, de aanvraag in bezwaar af te wijzen. 

 

In een andere zaak was een vergunning verleend ingevolge de Nbwet voor het in werking 

hebben en het uitbreiden van een varkenshouderij. Vergunninghouder maakte bezwaar, om-

dat hij zich niet kon verenigen met een aantal voorschriften in de vergunning.  



 8 

De commissie concludeerde dat GS drie van de vier voorschriften, waaronder de zogeheten 

één- en driejaarsvoorschriften, mocht stellen. Het vierde voorschrift betreffende het verbod om 

extern te salderen met niet gerealiseerde depositie kon echter niet gesteld worden. Naar het 

oordeel van de commissie liepen GS hiermee ten onrechte vooruit op nieuwe regelgeving per 

1 juli 2015 (de PAS). De commissie stelde vast dat door de inwerkingtreding van de PAS het 

nieuwe artikel 19km van de Nbwet een verbod van externe saldering bevat, maar dat dit 

verbod niet van toepassing is op een vergunning die is aangevraagd voor de inwerkingtreding 

van de PAS. Omdat de vergunning was verleend in januari 2015, was de PAS en het verbod 

op extern salderen niet van toepassing. GS waren niet bevoegd de mogelijkheid van extern 

salderen te beperken tot gerealiseerde depositie en niet gerealiseerde depositie daarvan uit te 

sluiten. De commissie oordeelde dat het bezwaar gegrond was en adviseerde GS het 

bestreden besluit op dit punt te herroepen. 

 

In de laatste bezwaarzaak werd bezwaar ingediend omdat GS niet volledig tegemoet waren 

gekomen aan het Wob-verzoek, daar de namen van commissieleden onleesbaar waren ge-

maakt. Volgens bezwaarde hadden GS het belang van de eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer ten onrechte laten prevaleren. De commissie kon bezwaarde hierin volgen. Er was 

geen sprake van een situatie waarin de persoonlijke levenssfeer van de commissieleden zou 

moeten prevaleren. Bij de verstrekking van de gegevens hebben GS ten onrechte de namen 

van de commissieleden weggelakt op grond van artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob. 

Het bestreden besluit diende in zoverre te worden herroepen dat bij het besluit op bezwaar de 

documenten nogmaals worden verstrekt waarbij het onleesbaar maken van de namen van de 

leden van de bezwarencommissie(s) ongedaan is gemaakt. Aangezien aan het bezwaar van 

bezwaarde volledig tegemoet werd gekomen heeft de commissie afgezien van het horen van 

bezwaarde en het bezwaar kennelijk gegrond verklaard.  

 

Eén gegrondverklaring had betrekking op een administratief beroep naar aanleiding van 

besluitvorming van een gemeente met betrekking tot de overschrijdingsregeling op grond van 

de WPO. De commissie was hier van mening dat de gemeente de ontvangsten en uitgaven in 

een vijfjaarlijkse periode niet conform de WPO had verantwoord. GS werd geadviseerd het 

beroepschrift gegrond te verklaren, het besluit van de gemeente te vernietigen
2
 en een nieuw 

besluit te nemen waarin de ontvangsten over de vijfjaarlijkse periode, het bedrag van de over-

schrijding en het overschrijdingspercentage gewijzigd worden vastgesteld. 

 

Deels gegrond 

Namens een wildbeheereenheid werd bezwaar gemaakt tegen het besluit van GS tot goed-

keuring van het Afschotplan Reewild 2015. Bezwaarde kon zich niet verenigen met het besluit 

daar de criteria voor de toewijzing van het afschot niet helder waren en er in 2015 ineens 

drastisch was gekort ten opzichte van 2014. Naar aanleiding van het ingediende bezwaar 

kwamen GS tot de conclusie dat de berekening van het afschot niet juist was en is dit alsnog 

herzien; in plaats van 51 bokken en 52 geiten, ging het om 92 geiten. Omdat de berekening 

door GS in het bestreden besluit niet juist was en de herberekening leidde tot een inhoudelijke 

wijziging van het bestreden besluit, is het bezwaar hierom gegrond verklaard. Het bezwaar 

werd op de overige punten ongegrond bevonden door de commissie.  

                                                      
2
 Artikel 7:25 Awb: Voor zover het beroepsorgaan het beroep ontvankelijk en gegrond acht, vernietigt het het bestreden besluit 

en neemt het voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit.  

Er dient een strikt onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds het herroepen van een besluit door het bestuursorgaan dat 

het primaire besluit heeft genomen (artikel 7:11, tweede lid Awb), en anderzijds het vernietigen van een besluit door het 

bestuursorgaan dat in administratief beroep oordeelt (artikel 7:25 Awb) dan wel de bestuursrechter (artikel 8:72, eerste lid Awb). 

Het vernietigen treft de rechtsgevolgen van het vervallen besluit.  
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Eén bezwaar tegen een Wob-besluit was deels gegrond. GS hadden het Wob-verzoek afge-

wezen omdat de gevraagde gegevens niet in een afzonderlijk bestand beschikbaar waren en 

hadden bezwaarde daarom doorverwezen naar de betrokken gemeente. Naar het oordeel van 

de commissie hadden GS in een dergelijk geval een uitdraai kunnen maken van de 

verschillende gegevensbestanden en hadden GS het Wob-verzoek niet mogen afwijzen. Er 

zijn meldingen en klachten bij de provincie ingediend die bij GS behoren te berusten op grond 

van de Archiefwet 1995. Indien deze klachten niet meer onder GS zijn maar bij de betreffende 

gemeente wel aanwezig zijn, had het, gelet op vaste jurisprudentie van de ABRvS, op de weg 

van GS gelegen om deze documenten bij de gemeente te achterhalen en aan bezwaarde toe 

te zenden. Daarom was het tweede besluit in strijd met de in artikel 3:2 van de Awb vereiste 

zorgvuldigheid. Omdat bezwaarde, ondanks de schending van het vormvoorschrift, niet was 

benadeeld, omdat de stukken inmiddels via de gemeente waren ontvangen, kon met 

toepassing van artikel 6:22 van de Awb het bestreden besluit in stand worden gelaten onder 

aanpassing van de motivering. 

 

2.4 Termijnen 

 

Sinds oktober 2009 is de wettelijke beslistermijn voor bezwaarschriften 18 weken. Voor ad-

ministratief beroep geldt een wettelijke beslistermijn van 26 weken en voor de afhandeling van 

klachten geldt een beslistermijn van 14 weken. De hier genoemde termijnen zijn inclusief de 

mogelijkheid de beslistermijn te verdagen.  

 

Er zijn 52 zaken afgedaan door middel van een besluit op bezwaar of door een besluit op het 

administratief beroep. In alle gevallen is het advies van de commissie overgenomen. Op de 

vier zaken waarin de commissie ook een advies heeft uitgebracht is in het verslagjaar nog 

geen besluit genomen.  

 

Van de 52 besluiten zijn er 17 niet tijdig afgedaan.  

 

 Besluiten 2015 

 Bezwaarschriften Klachten Administratieve 

beroepschriften 

Totaal 

Binnen termijn 33 0 2 35 

Buiten termijn 17 0 0 17 

Totaal 50 0 2 52 

 

 

2.5 Termijnoverschrijdingen 

 

Over de termijnoverschrijdingen werd in het jaarverslag 2014 al opgemerkt dat dit aanleiding 

gaf voor het aanpassen van het werkproces. Veel van de overschrijdingen hadden in dat jaar 

voorkomen kunnen worden als in die zaken de beslistermijn tijdig was verdaagd. Vanwege de 

signaleringsfunctie werd voorgesteld het verzenden van het verdagingsbesluit neer te leggen 

bij het secretariaat van de commissie. Deze werkwijze is halverwege 2015 doorgevoerd.  

 

Van de 17 termijnoverschrijdingen werd in 14 zaken de beslistermijn niet verdaagd en had de 

overschrijding voorkomen kunnen worden. Hiervan blijken negen besluiten te zijn genomen 

voor de periode van de aanpassing van de werkwijze.  
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Ook voor 2016 blijven de beslistermijnen een permanent aandachtspunt.  

Als de negen zaken buiten beschouwing zouden worden gelaten, resteren er nog steeds acht 

termijnoverschrijdingen. In drie zaken was, ondanks dat er wel een verdaging was verzonden, 

nog steeds sprake van een (geringe) overschrijding van de beslistermijn.  
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3.  Beroep 

 

In het jaarverslag wordt altijd melding gemaakt van de ingekomen beroepen en de onher-

roepelijke uitspraken. Het gaat hier uitsluitend om die zaken waarbij de commissie in het kader 

van de rechtsbescherming een advies aan het bestuursorgaan heeft uitgebracht. Vastgesteld 

kan worden dat in relatief weinig zaken (hoger) beroep wordt ingesteld tegen deze besluiten.  

 

3.1 Na besluit op bezwaar  

 

 In 2015 is in vijf zaken beroep op de rechter ingesteld. Vier van deze zaken hadden betrekking 

op een advies van de commissie uit 2014, waarop eind 2014/begin 2015 een besluit op be-

zwaar is genomen. Inmiddels zijn twee beroepschriften wederom ingetrokken en is één be-

roepschrift ongegrond verklaard. 

 

Er werd één uitspraak op een hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-

Nederland van 17 april 2014 ontvangen. Het betrof hier een zaak uit 2010 met betrekking tot 

een ontheffing voor het doden van reeën op grond van artikel 68 van de Flora- en Faunawet. 

Naar aanleiding van de uitspraak van 17 april 2014 heeft het college op 26 augustus 2014 een 

nieuw besluit op bezwaar genomen.  

In de bodemprocedure heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) 

bij uitspraak van 3 juni 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1717) de aangevallen uitspraak van de 

rechtbank bevestigd. Inzake het nieuwe besluit op bezwaar van 26 augustus 2014 heeft de 

AbRvS geoordeeld dat aannemelijk is dat een groei van de reeënpopulatie in Drenthe tot meer 

aanrijdingen zal leiden, dat afschot op regionaal niveau verdere toename kan voorkomen en 

dat afschot van reeën een bevredigende oplossing is in het kader van de verkeersveiligheid.  

 

3.2 Na besluit op administratief beroep  

 

In twee zaken is beroep bij de rechter aangetekend in verband met het besluit op admini-

stratief beroep. Eén beroep betreft de gegrondverklaring door het college en de vernietiging 

van het besluit van en gemeente inzake de overschrijdingsberekening 2001 – 2005 (Wet op 

het Primair Onderwijs). Het college heeft de overschrijdingscijfers opnieuw vastgesteld. Zowel 

de indiener van het administratief beroep als de gemeente zijn in beroep gegaan.  

Het tweede beroep betreft de ongegrondverklaring door het college van het administratief 

beroep waarbij de gemeente een verzoek om onttrekking van een voetpad aan het openbaar 

verkeer heeft geweigerd (artikel 11 van de Wegenwet).  

In 2016 zal de rechtbank Noord-Nederland beide beroepen behandelen.  

 

In 2015 is één uitspraak ontvangen van de rechtbank Noord-Nederland. Het betrof hier de ver-

nietiging door het college van het gemeentebesluit waarbij de inkomsten en uitgaven van het 

openbaar onderwijs over de periode 2001 – 2005 zijn vastgesteld (WPO).   

De rechtbank heeft de beroepen gegrond verklaard en het besluit van het college vernietigd. 

Zowel de indiener van het administratief beroep als de gemeente hebben tegen de uitspraak 

hoger beroep ingesteld. Het college heeft op basis van de uitspraak een nieuw besluit 

genomen. Het hoger beroep wordt door de AbRvS in 2016 behandeld.  
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3.3 Nationale Ombudsman 

 

Als een burger niet tevreden is over de afhandeling van een bij de provincie ingediende klacht 

kan hij de Nationale Ombudsman (NO: hierna ombudsman) inschakelen.  

In 2015 heeft de ombudsman geen verzoekschriften over de provincie Drenthe behandeld.  
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4. Vooruitblik  

 

 Werkvoorraad en informele behandeling 

Onder andere door de informele behandeling is de werkvoorraad van de commissie behoorlijk 

afgenomen. Voor 2016 verwacht de commissie dat deze trend zich voortzet. Het is onvermij-

delijk dat er daardoor minder zaken dan voorheen aan de commissie worden voorgelegd. 

Uiteraard zullen de zaken die zich niet lenen voor de informele behandeling (zoals principiële 

zaken) volgens de bezwaarprocedure worden afgehandeld door de commissie.  

 

Verordening rechtsbescherming 

De Verordening rechtsbescherming dateert van 23 november 2006. Deze verordening regelt 

onder meer de instelling van de commissie, maar ook de instelling van de Commissie perso-

nele aangelegenheden. In 2016 wordt een aanvang gemaakt met het actualiseren van de 

verordening.  

 

Digitalisering 

Een aantal jaren geleden is het bezwaarproces gedigitaliseerd. Alhoewel dit met name bete-

kenis heeft voor de interne organisatie, wordt vanuit het bezwaarproces, daar waar bezwaar-

makers dit hebben aangegeven, zoveel mogelijk gecorrespondeerd via de elektronische weg.  

In 2016 wordt het digitale bezwaarproces herzien en geoptimaliseerd. Doel is ook dat de leden 

van de commissie de stukken ter voorbereiding digitaal gaan ontvangen. De ontwikkelingen in 

de bestuursrechtspraak worden hiervoor ook nauwlettend gevolgd. Er zijn wetsvoorstellen KEI 

(Kwaliteit en Innovatie rechtspraak) in voorbereiding die tot doel hebben de rechtspraak in 

Nederland te digitaliseren en de rechtsgang te verbeteren. Op termijn zal primair nog met 

digitale dossiers worden gewerkt. 

De commissie verwacht dan ook de digitalisering van de rechtspraak een ontwikkeling is waar  

de provinciale organisatie in de toekomst rekening mee dient te houden.  

 

Toekomstige ontwikkelingen  

Het stelsel van de natuurbescherming zal wederom wijzigen. De nieuwe Wet Natuurbescher-

ming bevat straks een vereenvoudigd kader en vervangt drie wetten: de Nbwet, de Boswet en 

de Flora- en Faunawet. Het is zeer waarschijnlijk dat de nieuwe wet op 1 januari 2017 in wer-

king treedt.   

 

Daarnaast zal het omgevingsrecht (26 wetten) in één wet opgaan: de Omgevingswet. Deze 

wet gaat onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke orde-

ning, de Waterwet en de Wet milieubeheer vervangen. De wet zal naar verwachting ingaan op 

1 januari 2018. Op termijn zal de nieuwe Wet Natuurbescherming ook worden opgenomen in 

de nieuwe Omgevingswet.  
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