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Aan 
de voorzitter en leden van Provinciale Staten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assen, 20 mei 2015 
Onderwerp: Jaarverslag Commissie rechtsbescherming 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2014.  
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
de voorzitter van de commissie  
 
 
 
 
 
 
C.M. de Jonge 
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Woord vooraf  
 
Dit jaarverslag 2014 van de Commissie rechtsbescherming van de provincie Drenthe beoogt bij wijze 
van verantwoording een overzicht en beeld te geven van de werkzaamheden van de commissie. 

 
Het verslag geeft inzicht in de omvang en de aard van de bezwaarschriften en klachten, waarbij ten 
aanzien van een aantal zaken een nadere toelichting op het verloop en de uitkomst daarvan wordt 
gegeven. Aandachtspunt blijft het punt van de termijnoverschrijdingen, die wellicht niet altijd te 
voorkomen zijn, maar die met het oog op de rechtszekerheid toch zeker aandacht moeten blijven 
vragen. Ook in het periodiek overleg, dat vanuit de commissie met de gedeputeerde de heer H. Brink 
plaatsvindt, wordt onder meer hiervoor expliciet aandacht gevraagd, evenals waar mogelijk het in 
overleg oplossen van bezwaren. 

 
Geconstateerd kan worden dat steeds meer getracht wordt alsnog in der minne tot oplossingen te 
komen, zowel binnen de organisatie zelf, nadat al een bezwaar is ingediend, hetgeen vanuit de 
commissie ten zeerste wordt toegejuicht, als ook door bemiddelingsactiviteiten van de commissie zelf. 

 
Helaas moet ook geconstateerd worden dat de regelgeving met betrekking tot dwangsommen en 
kostenveroordelingen voor partijen blijkbaar motiverend kan zijn om bezwaar in te dienen. Dit zal 
echter altijd een randverschijnsel van een op zich goede regelgeving blijven. 

 
Een welgemeend woord van dank is verder verschuldigd aan het secretariaat dat de commissie 
terzijde staat. De wijze waarop het toch wat onderbezette secretariaat onder leiding van mevrouw  
S. Mulder de commissie zowel in de voorbereiding van de zittingen, als in de afwikkeling van de 
adviezen terzijde staat, maakt dat de commissie op goede wijze kan functioneren, waarbij ik niet 
onvermeld wil laten dat de commissie jaarlijks haar werkwijze zal blijven evalueren. 

 
Alles overziende ben ik van mening dat de commissie met tevredenheid op het jaar 2014 kan 
terugzien. 

 
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 bestuursorgaan1;  
- klachten over gedragingen van of toe te rekenen aan een provinciaal bestuursorgaan; 
- beroepschriften ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten (hierna: het  
  college) of de commissaris van de Koning en  
- rechtsbeschermingsaangelegenheden.  
 
In dit jaarverslag doet de commissie verslag van haar werkzaamheden over de periode  
1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. 
 
De commissie kent de volgende leden:  
mevrouw mr. C.M. de Jonge  voorzitter  
de heer drs. H.W. Wieringa   plv. voorzitter  
mevrouw mr. I.C. Gevers-Wils   
de heer mr. S.J. de Moel   
mevrouw mr. dr. H.D. Tolsma   
mevrouw mr. L.C. Commandeur  
 
Het secretariaat van de commissie wordt gevormd door:  
mevrouw S.I. Mulder   secretaris  
mevrouw mr. G. Huizing   secretaris (tot september 2014) 
mevrouw S. Koopal   administratieve ondersteuning 
 
In 2014 is in verband met vervanging juridische ondersteuning ingehuurd bij een extern 
bureau. 
 

                                                      
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 2014 en werkvoorraad  
 Bezwaarschriften Klachten Administratieve 

beroepschriften 
Totaal 

Ingekomen  82 2 3 87 

Werkvoorraad 
voorgaande 
jaren 

71 1 2 74 

Totaal 153 3 5 161 
 

Ingekomen zaken voorgaande jaren  
 Bezwaarschriften Klachten Administratieve 

beroepschriften 
Totaal 

2009 130 4 4 138 

2010 105 5 0 110 

2011 53 6 5 64 

2012 108 7 2 117 

2013 1402 4 4 148 
  .    

Op het beleidsterrein milieu is de provincie met ingang van januari 2014 in veel gevallen niet 
meer het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning milieu, maar de gemeenten. De 
provincie is enkel nog bevoegd gezag voor de (provinciale) bedrijven die vallen onder de 
Richtlijn Industriële Emissies (voorheen IPPC-richtlijn) en die vallen onder Besluit risico's 
zware ongevallen (Brzo). Voor die bedrijven is de provincie tevens bevoegd voor zaken als 
bouwen, slopen, kappen van bomen en plaatsen van reclameborden. In het verslagjaar is op 
het beleidsterrein milieu geen enkel bezwaarschrift ingediend.  
 
In 2014 springt het aantal ingediende bezwaarschriften (33) tegen verschillende vergunningen 
op grond van de Natuurbeschermingswet er weer uit. Hiervan zijn 31 bezwaarschriften 
ingediend door dezelfde organisatie. Op het terrein van de subsidiëring zijn 15 
bezwaarschriften ingediend. Het betreft hier bezwaarschriften tegen de afwijzing van de 
subsidie, de subsidievaststelling of de besluiten tot intrekking van de subsidie.  
 
Tegen besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn 13 
bezwaarschriften ingediend. Voor het overige zijn de bezwaarschriften gericht tegen besluiten 
met zeer uiteenlopende onderwerpen.  
 
Er zijn twee administratieve beroepschriften ingediend tegen besluiten van de gemeenten 
inzake de overschrijdingsregeling op grond van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Het 
derde administratieve beroepschrift heeft betrekking op een besluit van de gemeenteraad in 
het kader van de Wegenwet.  
De twee klachten hebben betrekking op het uitblijven van een reactie en de wijze van 
afhandeling van een verzoek.  

                                                      
2 Inclusief 46 bezwaarschriften van één organisatie tegen op basis van de Beleidsregel Groenmanifest 2012 verleende Nb-
wetvergunningen 
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2.2  Behandeling 
 

Niet elk bezwaarschrift resulteert in een advies van de commissie. Bezwaren worden niet altijd 
bij het bevoegde orgaan ingediend. In zes gevallen heeft doorzending plaatsgevonden naar 
een andere instantie of de desbetreffende beleidsafdeling.  
 
Bij de behandeling van de bezwaarschriften wijst de commissie de provinciale organisatie 
nadrukkelijk op de mogelijkheid zaken buiten de formele bezwaarschriftenprocedure tot een 
oplossing te brengen. Een groot deel van de ingediende bezwaarschriften blijkt op die manier 
in onderling overleg opgelost te kunnen worden of leidt tot een nieuw besluit, waarna de 
bezwaarschriften worden ingetrokken. Twee klachten zijn eveneens ingetrokken omdat de 
afhandeling heeft plaatsgevonden naar tevredenheid van de klagers.  
Soms leidt overleg niet tot een oplossing en willen indieners een oordeel van de commissie. In 
dat geval wordt de formele bezwaarschriftenprocedure voortgezet.  
 
Op 31 december 2014 waren er nog 42 bezwaarschriften (waarvan 38 betrekking hebben op 
het 'Groenmanifest') en één administratief beroep aangehouden in afwachting van een 
eventuele oplossing.  
 
De commissie heeft in 2014 over 41 bezwaarschriften advies uitgebracht, waarvan 11 
betrekking hadden op een bezwaarschrift uit 2013. Er is één advies uitgebracht over een 
administratief beroepschrift dat was ingediend in 2013.  
 
Van de nog niet afgehandelde zaken heeft de commissie nog 27 bezwaarschriften, één klacht 
en drie administratieve beroepschriften in behandeling. Hierover kan worden opgemerkt dat dit 
veelal zaken zijn die op verzoek zijn aangehouden of uitgesteld, of het zijn zaken die aan het 
eind van het jaar zijn ingediend.  

 
 Behandeling 2014 

 Bezwaarschriften Klachten Administratieve 
beroepschriften 

Totaal 

Advies  41 0 1 42 

Ingetrokken 35 2 0 37 

Doorgestuurd   6 0 0 6 

Aangehouden  44 0 13 45 

In behandeling  27 1 3 31 

Totaal 153 3 5 161 
   
 

                                                      
3 ingediend in 2011 en op verzoek aangehouden 
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2.3  Adviezen  
 
 In 2014 heeft de commissie 42 adviezen uitgebracht.  
 

Adviezen 2014 
 Bezwaarschriften Klachten Administratieve 

beroepschriften 
Totaal 

Gegrond 4 0 1 5 

Deels gegrond 2 0 0 2 

Ongegrond 23 0 0 23 

(kennelijk) Niet-
ontvankelijk 

12 0 0 12 

Totaal 41 0 1 42 
  
 

Het merendeel van de adviezen van de commissie hield een ongegrondverklaring van de 
bezwaren in. De commissie kwam bij deze zaken tot de overtuigende conclusie dat de 
bezwaren niet konden leiden tot een ander besluit. Het besluit was al van voldoende/goede 
kwaliteit of de geconstateerde (motiverings)gebreken konden na het advies van de commissie 
in het besluit op het bezwaarschrift door het bestuursorgaan worden hersteld.  
 
De commissie heeft 11 keer een advies uitgebracht zonder een hoorzitting te houden. In deze 
dossiers was de commissie van mening dat het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk was (8x 
geen voor bezwaar vatbaar besluit, 3x niet tijdig ingediend).  
In één geval heeft de commissie het bezwaar niet-ontvankelijk geacht omdat bezwaarmaker 
geen belanghebbende was in de zin van artikel 1:2 van de Awb. Hierdoor was er geen sprake 
van een aanvraag zoals bedoeld in artikel 1:3, derde lid Awb en was de afwijzing daarvan 
geen besluit in de zin van de Awb.  
 
Zes keer heeft de commissie geadviseerd tot (gedeeltelijke) gegrondverklaring. Een 
gegrondverklaring houdt niet altijd in dat een besluit wordt herroepen4.  
Soms is nader onderzoek nodig door het bestuursorgaan om te beoordelen of het besluit op 
basis van aanvullende informatie dan wel het volgen van wettelijke procedurevoorschriften 
alsnog gewijzigd kan worden.  
In dat geval blijkt in het besluit op bezwaar pas of het resultaat van de nadere beoordeling 
aanleiding geeft tot het herroepen van het primaire besluit dan wel tot het in stand laten van 
het primaire besluit onder aanvulling van de motivering.  
 

 De (gedeeltelijke) gegrondverklaringen hadden betrekking op drie bezwaarschriften tegen 
verschillende Wob-verzoeken, twee Natuurbeschermingswetvergunningen en één afwijzing 
van een subsidie.  

                                                      
4 Van herroepen in de zin van artikel 7:11, tweede lid Awb is sprake als het bestuursorgaan het dictum van het primaire besluit 
wijzigt. Van een besluit op bezwaar is pas sprake als het bestuursorgaan het betreffende besluit heeft vervangen door een 
ander besluit. Louter formele fouten of motiveringsgebreken in het primaire besluit kunnen in het besluit op het bezwaar worden 
hersteld door wijziging of aanvulling. In dat geval wordt het primaire besluit als zodanig niet herroepen. Van herroeping is 
evenmin sprake als een besluit, ondanks schending van een geschreven of ongeschreven rechtsregel of algemeen 
rechtsbeginsel, door het orgaan dat op het bezwaar of beroep beslist in stand wordt gelaten indien aannemelijk is dat de 
belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld (artikel 6:22 Awb).  
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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 vernietigen5 en een nieuw 
besluit te nemen waarin de ontvangsten over de vijfjaarlijkse periode, het bedrag van de 
overschrijding en het overschrijdingspercentage gewijzigd worden vastgesteld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 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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2.4  Termijnen 
 

Voor een bezwaarschrift geldt een beslistermijn van twaalf weken gerekend vanaf de dag na 
die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. De beslistermijn 
kan eenmaal met zes weken worden verdaagd. Voor een administratief beroep geldt een 
beslistermijn van respectievelijk zestien en tien weken. Een klacht moet binnen 10 weken na 
ontvangst worden afgehandeld en kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd.  
 
De beslistermijn wordt opgeschort als de indiener is verzocht een verzuim te herstellen, indien 
niet is voldaan aan de wettelijke vereisten voor het indienen van een bezwaar- of 
beroepschrift. Verder uitstel is mogelijk als alle belanghebbenden daarmee instemmen, de 
indiener daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet worden geschaad of als 
dit nodig is in verband met de naleving van wettelijke procedurevoorschriften (artikel 7:10, 
vierde lid onder a, b en c Awb).  
 
Door de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is het van belang dat, indien er 
gesproken wordt over mogelijke oplossingen buiten de bezwaarprocedure om, formeel wordt 
vastgelegd dat de beslistermijn van het bezwaar- of beroepschrift wordt opgeschort tot het 
moment dat aan de commissie wordt meegedeeld wat de uitkomst van het overleg is. Een 
bezwaar- of beroepschrift dat na overleg wordt ingetrokken kan op die manier niet leiden tot 
een termijnoverschrijding.  
 
Over het algemeen brengt de commissie binnen twee tot zes weken na een hoorzitting een 
advies uit aan het college. Tijdens de hoorzitting informeert de voorzitter aanwezigen wanneer 
naar verwachting het advies wordt uitgebracht en wanneer zij een besluit op bezwaar 
tegemoet kunnen zien. Afhankelijk van het dictum van het advies van de commissie neemt het 
college binnen twee tot vier weken na het uitbrengen van het advies een besluit op bezwaar. 
In enkele gevallen neemt het besluit op bezwaar meer tijd in beslag (zie 2.5). 
 
In 2014 heeft het college 38 besluiten op bezwaar genomen en één besluit op een 
administratief beroep. In alle gevallen is het advies van de commissie overgenomen.  
 
 

 Besluiten 2014 
 Bezwaarschriften Klachten Administratieve 

beroepschriften 
Totaal 

Binnen termijn 29 0 1 30 

Buiten termijn 9 0 0 9 

Totaal 38 0 1 39 
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2.5 Termijnoverschrijdingen 
 
 Ondanks dat het werkproces van de commissie zoveel mogelijk is ingericht op een tijdige 
 behandeling, is een overschrijding van de wettelijke beslistermijn niet altijd te voorkomen.  

 
Termijnoverschrijdingen 2014 

 Bezwaarschriften Klachten Administratieve 
beroepschriften 

Totaal 

Minder dan 
een week 

0 0 0 0 

1 week tot 
een maand 

4 0 0 4 

1 maand tot 3 
maanden 

3 0 0 3 

Meer dan 3 
maanden 

2 0 0 2 

Totaal 9 0 0 9 
 
 

Een nadere bestudering van de overschrijdingen leert dat in zes gevallen geadviseerd werd 
 het besluit op bezwaar aan te vullen met een nadere motivering dan wel nader onderzoek te 
 verrichten. In dergelijke gevallen vraagt de afhandeling van de bezwaren meer tijd omdat het 
 besluit op bezwaar, net als elk ander besluit, zorgvuldig tot stand moet komen.  

De overschrijding van de (verdaagde) beslistermijn varieerde hier van 30 dagen tot meer dan 
 drie maanden. Over de langere afhandelingsduur wordt overigens wel met bezwaarmakers `
 gecommuniceerd.  

 In twee van deze zaken, waar het bezwaarschrift was ingediend door dezelfde bezwaarmaker 
 en waarbij sprake was van een overschrijding van 30 dagen, heeft dit overigens geleid tot een 
 ingebrekestelling vanwege niet tijdig beslissen waarbij een dwangsom werd verbeurd. 
 Bezwaarmaker stemde hier niet in met de mogelijkheid om op grond van artikel  7:10, vierde 
 lid onder a van de Awb de beslistermijn verder uit te stellen.  

 
In drie gevallen was de overschrijding van de beslistermijn (12 dagen, 14 dagen en 70 dagen) 

 te voorkomen geweest dan wel had een minder grote overschrijding van de beslistermijn 
 kunnen worden bereikt als in die zaken de beslistermijn tijdig was verdaagd.  

 
De overschrijding van de wettelijke beslistermijn geeft de commissie aanleiding het 
 werkproces aan te passen. Bij het uitbrengen van het advies aan het college wees de 
commissie het college op het verstrijken van de beslistermijn en de mogelijkheid om de 
beslistermijn te verdagen. In de praktijk bleek deze verdaging niet altijd te worden verzonden. 
Omdat dreigende overschrijdingen eerder worden gesignaleerd door het secretariaat van de 
commissie, stelt de commissie voor het verzenden van het verdagingsbesluit neer te leggen 
bij het secretariaat van de commissie. 
 
Deze aanpassing laat onverlet dat de provinciale organisatie prioriteit moet geven aan een 

 tijdige afhandeling van het besluit op bezwaar.  
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3.  Beroep 
 
3.1 Na besluit op bezwaar  
 

 In 2014 zijn elf uitspraken ontvangen inzake beroepsprocedures uit voorgaande jaren. Over 
deze zaken heeft de commissie in 2012 en 2013 advies uitgebracht. Ook zijn vijf 
beroepschriften ingetrokken. In twee van deze zaken (afwijzing verzoek om handhaving en 
een gedoogbeschikking) is de intrekking het resultaat van een geslaagde mediation.  
 
In twee subsidiebesluiten is het beroep door de rechtbank Noord-Nederland ongegrond 
verklaard. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) heeft als rechter 
in eerste aanleg vijf beroepen ongegrond verklaard (vier maal betrof de uitspraak een 
ontgrondingenbesluit en éénmaal een last onder dwangsom en het daarop volgende 
invorderingsbesluit).   
 
In vier gevallen kwam de rechter tot een gegrond verklaring. Het betrof hier onder andere twee 
uitspraken van de rechtbank Noord-Nederland inzake Wob-besluiten. De besluiten werden 
vernietigd maar de rechtsgevolgen in stand gelaten.  
In één zaak oordeelde de rechtbank dat het verzoek om vergoeding van de proceskosten niet 
had mogen worden afgewezen. De rechtbank stelde vast de door eiseres in bezwaar 
gemaakte proceskosten op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Awb voor vergoeding in 
aanmerking kwamen aangezien het college het primaire besluit had herroepen en de onjuiste 
interpretatie van artikel 11 van de Wob in dat kader een aan hem te wijten onrechtmatigheid 
was. 
In de andere zaak werd het besluit op bezwaar vernietigd voor zover daarbij niet was beslist 
tot openbaarmaking van een zogenaamde ‘was-wordt-lijst’ van 1 april 2008. Tijdens de zitting 
bleek dat het college over deze lijst beschikte en werd deze lijst, conform het Wob-verzoek, 
alsnog geopenbaard. De rechtbank was gelet daarop van oordeel dat het college hier ten 
onrechte bij het bestreden besluit niet toe had besloten.  
De uitspraak is verder een mooi voorbeeld over het openbaar maken van namen van 
ambtenaren wanneer het gaat om salarissen, VIB's en Vob's. De rechtbank bevestigde dat het 
college terecht het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokken ambtenaren zwaarder heeft laten wegen dan het belang van de openbaarheid.  
Tegen deze uitspraak werd door appellant hoger beroep ingesteld. In de uitspraak van 10 
december 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:4508) verklaarde de AbRvS het hoger beroep ongegrond 
en bevestigde de aangevallen uitspraak van de rechtbank.  
 
De overige twee gegrondverklaringen betroffen uitspraken van de rechtbank Noord-Nederland 
met betrekking tot een ontheffing voor het doden van reeën op grond van artikel 68 van de 
Flora- en Faunawet en een financiële vergoeding voor geïndiceerde zorg op grond van de Wet 
op de jeugdzorg. Deze laatste zaak was in die zin bijzonder dat er in casu voor de betreffende 
situatie geen regeling bestond op grond waarvan de omvang van de aanspraak op jeugdzorg 
kon worden vastgesteld. De rechtbank heeft het besluit vernietigd voor zover het door het 
college gehanteerde tarief en een nieuw tarief bepaald. Tegen deze uitspraak heeft appellant 
hoger beroep ingesteld. De AbRvS heeft het beroep ongegrond verklaard en de uitspraak van 
de rechtbank bevestigd (ECLI:NL:RVS:2014:2987).    
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Het dossier met betrekking tot de ontheffing voor het doden van reeën, dit betreft overigens 
een zaak uit 2010, is nog niet gesloten. Tegen de uitspraak van de rechtbank van 17 april 
2014 heeft het college hoger beroep ingesteld bij de AbRvS en verzocht om een voorlopige 
voorziening te treffen. Ingevolge de uitspraak van de voorzitter van de AbRvS d.d. 1 juli 2014 
(ECLI:NL:RVS:2584) in de voorlopige voorziening mag het college voorlopig blijven uitgaan 
van de doelstandberekening uit 2013. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het college 
een nieuw besluit op bezwaar genomen. De AbRvS heeft nog geen uitspraak gedaan in de 
bodemprocedure.   
 

 Tegen in 2014 genomen besluiten op bezwaar is in vijf gevallen beroep aangetekend. Het 
betrof hier de besluiten waarbij vergunning is verleend in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Vier van de beroepen zijn door de indiener wederom ingetrokken. De 
AbRvS heeft één beroep niet-ontvankelijk verklaard vanwege het niet betalen van de 
griffierechten.  

 
 
3.2 Na besluit op administratief beroep  

 
Inzake het besluit op het administratief beroep in verband met de overschrijdingsregeling van 
de WPO is zowel de gemeente als de indiener van het administratief beroep in beroep 
gegaan. De rechtbank Noord-Nederland zal het beroep in 2015 behandelen.  

 
 

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 2014 heeft de ombudsman twee verzoekschriften over de provincie Drenthe behandeld. 
Eén verzoekschrift is niet in onderzoek genomen omdat de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure loopt en door verzoeker wordt gebruikt. Wel heeft de ombudsman  
verzoeker geïnformeerd over zijn uitgangspunten rond behoorlijke burgerparticipatie.  
 
Over één verzoekschrift heeft de ombudsman zelfstandig een rapport uitgebracht. De klacht 
was niet in behandeling geweest bij de commissie.   
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