
Aan: 

De voorzitter en de leden van Provinciale Staten       

             

 
  

 

 

 

Assen, 29 april 2021 

Onderwerp: Jaarverslag Commissie rechtsbescherming 2020 

 

 

 

Geachte voorzitter, geachte leden,  

 

De Commissie rechtsbescherming adviseert onder andere over bezwaarschriften. Ter 

informatie doe ik u hierbij toekomen het verslag over de werkzaamheden van de com-

missie in het jaar 2020. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

de voorzitter van de commissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.A. Oostmeijer 
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Woord vooraf 
 
Zoals te doen gebruikelijk brengt de Commissie rechtsbescherming van de provincie Drenthe jaarlijks 
een verslag over haar werkzaamheden uit. Dit keer over het kalenderjaar 2020. 
 
Voor de geïnteresseerde lezer valt er wederom een hoop cijfermatige informatie te halen uit ons 
jaarverslag. Informatie toegespitst op het aantal zaken die er zijn behandeld en de aard van de 
diverse bezwaren, alsmede over de wijze van afhandeling. 
 
Dit keer is er in het jaarverslag terecht bijzondere aandacht voor de manier waarop de commissie haar 
werk heeft moeten doen. 
 
Want wat voor iedereen gold heeft zeker ook voor de commissie gegolden: de coronapandemie heeft, 
vooral in het begin, in sterke mate het functioneren beïnvloed. 
 
Vorig jaar wees ik in het voorwoord op twee zaken: de verdergaande digitalisering (geen papieren 
dossiers meer) en een aarzelend begin van het werken met andere vormen van het horen van 
partijen. Toen zaten we nog maar aan het begin van de corona ellende. 
 
Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben we een werkbare manier gevonden om de zittingen toch 
doorgang te laten vinden. Het is een hybride vorm geworden, waarbij deels mensen fysiek aanwezig 
zijn en anderen via een videoverbinding aan de bijeenkomst deelnemen. 
Bepaald niet uniek, maar zoals gezegd, werkbaar. Eigenlijk prima werkbaar, hoewel we natuurlijk 
hopen dat snel alles weer “normaal” wordt. 
 
Het secretariaat is prima in staat gebleken om de veranderde omstandigheden het hoofd te bieden. 
Dank daarvoor! 
 
Hans Oostmeijer 
voorzitter 
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1. Commissie rechtsbescherming 
 
Taak 
De Commissie rechtsbescherming van de provincie Drenthe (hierna: de commissie) adviseert over:  

 bezwaarschriften tegen besluiten van een provinciaal bestuursorgaan1; 

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

 administratieve beroepschriften; 
 
In dit jaarverslag doet de commissie verslag van haar werkzaamheden over de periode 1 januari 2020 
tot en met 31 december 2020. 
 
Samenstelling 
De commissie bestaat uit onafhankelijke externe leden en heeft een ambtelijk secretariaat. Het 
secretariaat van de commissie is ondergebracht bij het team Bestuur en Concernzaken van de 
provincie. 
 
Samenstelling commissie 
de heer J.A. Oostmeijer, voorzitter   de heer mr. S.J. de Moel 
de heer mr. ing. E. de Beer, plv. voorzitter  mevrouw mr. L.C. Commandeur 

mevrouw M. Looman-Struijs  
 
Samenstelling secretariaat 
mevrouw S.I. Mulder, secretaris Administratieve ondersteuning  
mevrouw A.T.G. Jonker, secretaris mevrouw S. Koopal (tot medio februari) 
 de heer R. Oosterhof 
  
 
Werkwijze  
De regels die gelden bij de behandeling van bezwaarschriften, klachten en administratieve 
beroepschriften zijn primair vastgelegd in de Awb. Daarnaast zijn in de Verordening 
rechtsbescherming Drenthe 2018 aanvullende procedureregels opgenomen. 
 
In het schema op de volgende pagina is de werkwijze van de commissie voor de advisering over 
bezwaarschriften stapsgewijs uitgewerkt. Bij klachten en administratieve beroepschriften wordt 
dezelfde werkwijze gevolgd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Provinciale bestuursorganen zijn: Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, de commissaris van de Koning, of de ambtenaar 
belast met de heffing van provinciale belastingen. 
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Ontvankelijkheid

• Voldoet het bezwaarschrift aan de ontvankelijkheidseisen?
• Zo nodig krijgt de indiener de gelegenheid om het ontvankelijkheidsgebrek te 

herstellen.

Overleg

• Kunnen partijen in onderling overleg tot een oplossing van het geschil komen?
• Als het geschil naar tevredenheid wordt opgelost eindigt het proces met 

bijvoorbeeld wijziging of intrekking van het bestreden besluit en intrekking van het 
bezwaarschrift.

Bezwaarprocedure

• Geen informele oplossing mogelijk? Dan wordt de bezwaarprocedure voortgezet:
• Partijen worden meestal uitgenodigd voor een hoorzitting van de commissie;
• Na afloop van de hoorzitting stelt de commissie een advies op;

Besluitvorming

• Het bestuursorgaan neemt een besluit op basis van het advies van de commissie. 
Als het advies van de commissie niet wordt overgenomen, wordt dit uitdrukkelijk 
gemotiveerd. 
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2. De cijfers van 2020 
 
De cijfers  
In 2020 zijn 55 bezwaarschriften ingediend. De bezwaren richtten zich allen tegen besluiten die zijn 
genomen door Gedeputeerde Staten (verder: GS). Hiervan werden vijf besluiten in mandaat genomen 
door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en één door de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland.  
 

  
 
Het overgrote deel van de bezwaarzaken heeft betrekking op besluiten op grond van de Wet 
natuurbescherming (verder: Wnb). Dit betreft onder andere ontheffingen, vergunningen en handhaving 
in het kader van gebiedsbescherming, soortenbescherming en houtopstanden. Daarnaast zag een 
groot deel van de bezwaren op de afwijzing van aanvragen in het kader van verschillende 
subsidieregelingen. De andere bezwaarschiften hadden betrekking op besluiten in het kader van de 
Wet bodembescherming of op vergunningen dan wel handhaving op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo). Ten slotte zijn er onder meer nog een enkel 
bezwaarschrift tegen een besluit tot wijziging van een concessie van een treindienst, een besluit op 
grond van de Ontgrondingenwet en de Wet openbaarheid van bestuur ingediend.  
  
In 2020 zijn verder zeven klachten en één administratief beroepschrift ontvangen.  
 
 
 
 

Onderwerpen bezwaar

Wnb (35) Subsidie (11)

Bodemsanering (3) Wabo (2)

Overig (4)

Wnb

Gebiedsbescherming (16)

Soortenbescherming (16)

Houtopstanden (3)



 

6 
 

 
 
Opvallend is dat na de stijging in de jaren 2018 en 2019, dit verslagjaar het aantal ontvangen 
bezwaarschriften toch weer is gedaald. In de periode van 12 maart tot en met eind juni zijn relatief 
weinig bezwaarschriften ingediend. Een mogelijke oorzaak voor deze daling kan de Coronapandemie, 
de daardoor geldende maatregelen en de lockdown zijn. 
 
Op 1 januari 2020 had de commissie nog 22 bezwaarschriften, twee klachten en één administratief 
beroepschrift uit voorgaande jaren in behandeling.  
 
Daarmee komt het totaal aan te behandelen zaken in het verslagjaar op: 

 77 bezwaarschriften 

 9 klachten 

 2 administratieve beroepschriften.   
 

Behandeling 
Voordat inhoudelijk op de behandeling van de zaken wordt ingegaan merkt de commissie op dat de 
rechtsbescherming vanaf maart 2020 in het teken stond van het leren omgaan met de beperkingen 
door de landelijke Corona-maatregelen zoals die in de persconferentie van 15 maart 2020 bekend 
werden gemaakt. De maatregelen van het RIVM waren leidend: thuiswerken werd de norm en 
bijeenkomsten moesten anders worden ingericht. Dit had tot gevolg dat de hoorzitting van 16 maart 
2020 niet door kon gaan en dat alle deelnemende partijen van de commissie het bericht ontvingen dat 
de hoorzitting werd geannuleerd.  
 
Gelet op de omstandigheden was het op dat moment onmogelijk om de hoorzittingen op het 
provinciehuis in de gebruikelijke vorm door te laten gaan, aangezien commissieleden, ambtelijke 
ondersteuning, belanghebbende met hun eventuele gemachtigden en belangstellenden allemaal 1,5 
meter afstand ten opzichte van elkaar moeten houden. In deze periode is daarom onderzocht hoe om 
te gaan met het uitgangspunt dat belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om te worden 
gehoord en wat hierin redelijkerwijs van de overheid mag worden verwacht. 
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Om de voortgang in de zaken te houden heeft de commissie partijen gevraagd waar hun voorkeur 
naar uitging: de mogelijkheid om af te zien van het horen, instemmen met schriftelijk “horen” of 
uitstellen van de hoorzitting waarbij ook werd ingestemd met uitstel van de beslistermijn.  De 
commissie heeft gemerkt dat partijen zich in deze bereidwillig hebben opgesteld. Vanaf mei is partijen 
ook de mogelijkheid geboden om te worden gehoord via een beeldverbinding. Hierin heeft de 
commissie gebruik gemaakt van het programma StarLeaf waarbij zij technisch is ondersteund door 
een medewerker van het team Bestuursservice en Gebouwen van de provincie. 
 
De maatregelen lieten het toe dat vanaf september 2020 beperkt fysieke hoorzittingen mogelijk waren. 
Vanwege de beperkte beschikbaarheid van geschikte vergaderruimtes in het provinciehuis werden de 
hoorzittingen in eerste instantie gehouden op een externe locatie. Met ingang van november vonden 
de hoorzittingen plaats in de Statenzaal van het provinciehuis, die inmiddels was ingericht voor 
bijeenkomsten met grotere groepen waarbij de 1,5 meter afstandsregel kon worden gewaarborgd.   
Ook waren in deze zaal extra vergadervoorzieningen geïnstalleerd waardoor het mogelijk werd om 
hybride te vergaderen met StarLeaf en Microsoft Teams.  
 
Toelichting op de behandeling  
De behandeling van de 77 bezwaarschriften en 9 klachten wordt hieronder schematisch 
weergegeven. Beide administratieve beroepschriften worden aangehouden in verband met informeel 
overleg. 

 
 
In vier gevallen is er over meerdere bezwaarschriften één advies uitgebracht. De commissie heeft 
daarom in het verslagjaar 37 keer advies uitgebracht naar aanleiding van 47 bezwaarschriften. 
 
Twee bezwaarschriften zijn intern doorgestuurd. In het ene geval bleek sprake te zijn van een te laat 
ingediende zienswijze. In overleg met de indiener is besloten de zienswijze alsnog ter kennisgeving 
door te sturen naar het betreffende beleidsteam. In het andere geval bestond geen bezwaar tegen het 
besluit maar tegen de formulering van een alinea in het besluit waarover men graag een toelichtend 
gesprek wilde. Om deze reden is de brief niet via de bezwaarprocedure behandeld maar voor 
afhandeling doorgezonden naar het beleidsteam. 
 
In het verslagjaar 2020 zijn 11 bezwaarschriften ingetrokken. Tien bezwaarschriften zijn ingetrokken 
als gevolg van de informele behandeling, dat wil zeggen het overleg dat partijen hebben gehad. Eén 
bezwaarschrift is ingetrokken tijdens de hoorzitting.  

Behandeling 77 
bezwaarschriften

Intrekking (11)

Doorzending (2)

Advies (37 inzake 47 bezwaarschriften)

In behandeling (17)

Behandeling 9 
klachten

Afgedaan (3)

Doorzending (3)

In behandeling (2)

Niet in behandeling genomen (1)
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Bezwaarde gaf ter zitting aan dat de commissie geen advies aan GS hoefde uit te brengen naar 
aanleiding van zijn bezwaarschrift. Hij wilde echter wel graag worden gehoord over de door hem 
ervaren problemen met de procedures en stelde prijs op het ontvangen van een verslag van de 
hoorzitting. 
 
In vier gevallen leidde het informeel overleg tot een nieuw of gewijzigd besluit. In één geval is het 
bestreden besluit herzien omdat bezwaarde naar aanleiding van het overleg alsnog met een 
deugdelijke onderbouwing is gekomen voor de aanvraag. Op basis daarvan hebben GS de aanvraag 
opnieuw bekeken en alsnog een deel van de aangevraagde subsidie verleend. Ook naar aanleiding 
van twee andere bezwaarschriften hebben GS besloten de bestreden besluiten in te trekken en 
alsnog een deel van de aangevraagde dan wel de volledige subsidie, te verlenen. In een andere zaak 
is een voorschrift gewijzigd in het bestreden besluit waardoor werd tegemoetgekomen aan het 
bezwaar. 
 
Ten aanzien van de afhandeling van de klachten geldt dat drie klachten, in samenwerking met het 
betreffende beleidsteam, naar tevredenheid van de klager zijn afgedaan. Een drietal klachten is 
doorgezonden naar een beleidsteam of extern naar een gemeente. Eén klacht is onder verwijzing 
naar artikel 9:8, eerste lid, onder b en derde lid, van de Awb niet in behandeling genomen omdat de 
klacht betrekking had op een situatie die zich meerdere jaren geleden heeft voorgedaan. Twee 
klachten zijn meegenomen naar 2021. 
 
In dit verslagjaar is in één zaak op grond van artikel 7:1a van de Awb verzocht om in te stemmen met 
rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Omdat het geschil onvoldoende was uitgekristalliseerd en 
daarmee ongeschikt was om rechtstreeks aan de rechter voor te leggen hebben GS het verzoek om 
rechtstreeks beroep afgewezen. Het bezwaarschrift is derhalve door de commissie in behandeling 
genomen.  
 
Informele behandeling 
De informele behandeling heeft als doel om partijen te laten onderzoeken of de zaak mogelijk in 
onderling overleg kan worden opgelost en heeft in eerste instantie altijd de voorkeur boven een 
formele behandeling van bezwaren. Een toelichtend gesprek met bezwaarde kan ook leiden tot 
duidelijkheid over het bestreden besluit en begrip voor beide standpunten.  
 
De commissie constateert dat dit verslagjaar niet veel bezwaarschriften zijn ingetrokken. Dit zegt 
echter niets over het succes van de informele behandeling aangezien de intrekking van een 
bezwaarschrift niet het primaire doel is. Desondanks blijft de commissie het belang van de informele 
behandeling benadrukken. Het is uiteraard aan bezwaarde of hij na een toelichtend gesprek met 
college zijn bezwaar al dan niet wil doorzetten bijvoorbeeld omdat bezwaarde een oordeel van de 
commissie over de zaak wenst.  
 
Werkvoorraad per 31 december 2020 
Aan het eind van het verslagjaar zijn 17 bezwaarschriften, twee klachten en twee administratieve 
beroepschriften meegenomen naar 2021.  
 
Deze zaken zijn aangehouden in afwachting van overleg tussen partijen, geagendeerd voor de 
hoorzitting van januari 2021. Twee zaken waren in afwachting van het uitbrengen van advies door de 
commissie naar aanleiding van de hoorzitting van december 2020. De overige zaken zullen worden 
behandeld in 2021.  
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Adviezen 
De commissie heeft in het verslagjaar 372 adviezen over 47 bezwaarschriften uitgebracht. De 
uitgebrachte adviezen hebben geleid tot de volgende dicta: 

 

 
 
In elf gevallen heeft de commissie geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.  
Daarnaast werd in tien dossiers geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit in stand te laten onder aanpassing van de motivering of andere gebreken die in bezwaar 
konden worden hersteld zoals bijvoorbeeld aanvulling van de afwijsgronden. Op een aantal van deze 
zaken wordt later in dit jaarverslag teruggekomen. Verder heeft de commissie in twee dossiers 
geadviseerd het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren omdat na het horen kwam vast te staan dat 
bezwaarden geen procesbelang hadden dan wel geen belanghebbenden waren bij het bestreden 
besluit waardoor de commissie niet meer toekwam aan een inhoudelijke behandeling van het 
bezwaar.   
 
De commissie heeft 13 keer een advies uitgebracht zonder een hoorzitting te houden omdat er geen 
twijfel bestond over de uitkomst van het bezwaarschrift. In 12 van deze zaken waren de bezwaren 
niet-ontvankelijk. Dit betekent dat niet aan de formele voorwaarden was voldaan om een 
bezwaarschrift inhoudelijk te kunnen behandelen. Een bezwaarmaker moet bijvoorbeeld 
belanghebbende zijn bij het genomen besluit. Een ander voorbeeld is dat sprake moet zijn van een 
voor bezwaar vatbaar besluit of dat het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen de wettelijke 
termijn die daarvoor geldt. Als dat niet het geval is, wordt er niet op de inhoud van het bezwaar 
ingegaan en wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. In één geval was het bezwaar ongegrond 
omdat het bezwaar op basis van de geldende regelgeving geen kans van slagen had. 
 
  

 
2 Eén advies betrof twee bezwaarschriften: het dictum van het advies luidde ten aanzien van het eerste bestreden besluit: 
gegrond en ten aanzien van het tweede bestreden besluit: ongegrond. Om deze reden is het advies twee keer meegerekend bij 
de dicta en komt het totaal op 38. 

 

Adviezen bezwaar

Ongegrond (21) Gegrond (3) Niet-ontvankelijk (14)
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In drie dossiers is het bezwaarschrift gegrond verklaard en heeft de commissie aanleiding gezien om 
het verzoek om vergoeding van de proceskosten toe te wijzen. In de eerste zaak, die betrekking had 
op meerdere bezwaarschriften, was in het bestreden besluit een ontheffing op grond van de Wnb 
verleend voor het doden van vogels, het vangen en uitzetten van vogels en tot het gebruik van 
bepaalde middelen ter uitvoering van de ontheffingen. De commissie was van oordeel dat het 
bestreden besluit onzorgvuldig tot stand was gekomen, wat mede het resultaat was van een 
onvoldoende uitgewerkt faunabeheerplan, en dat het niet voldeed aan het motiveringsvereiste van 
artikel 3:46 van de Awb.  
De commissie adviseerde GS de bezwaarschriften gegrond te verklaren, in de beslissingen op 
bezwaar de in de verweerschriften toegezegde aanpassingen op te nemen, alsmede het bestreden 
besluit nader te motiveren zoals aangegeven in het advies. Alleen voor zover GS het bestreden 
(beperkte) besluit alsnog zouden kunnen voorzien van een daadkrachtige motivering, kon het 
bestreden besluit in stand worden gelaten. De commissie gaf GS ter overweging mee dat, afhankelijk 
van de uitkomst van de nadere motivering, GS nog zouden kunnen beoordelen of een, ten opzichte 
van het gestelde in de verweerschriften, nog verder beperkte ontheffing zou kunnen worden verleend. 
 
De tweede zaak betrof een bezwaarschrift tegen de gedeeltelijke afwijzing van een verzoek om 
handhavend op te treden tegen het oprichten van een project. In het bestreden besluit wezen GS het 
handhavingsverzoek af voor de bouwfase omdat de bouw geen extra stikstofdepositie op een Natura 
2000-gebied tot gevolg zou hebben. Het stilleggen van de bouw had volgens GS onevenredige 
gevolgen.  Bezwaarden hadden naast het bezwaarschrift ook een voorlopige voorziening gevraagd bij 
de rechtbank. De voorzieningenrechter heeft de voorziening getroffen dat de opgelegde last onder 
dwangsom zich ook richtte op de nog te verrichten bouwactiviteiten totdat besloten werd op de 
aanvraag om een Wnb-vergunning. GS hebben vervolgens besloten dat geen Wnb-vergunning nodig 
was en hebben de Wnb-vergunning positief geweigerd. 
 
De commissie overwoog dat bij de heroverweging in bezwaar van een besluit tot een last onder 
dwangsom zowel ex tunc als ex nunc moet worden getoetst en oordeelde dat, in lijn met de uitspraak 
van de voorzieningenrechter, het bouwen en in gebruik nemen van het project één project vormt en 
dat dit project in het geheel vergunningplichtig was. GS hadden derhalve naar het oordeel van de 
commissie ten tijde van de afwijzing van het verzoek om handhaving dit verzoek ten onrechte 
geweigerd. Vervolgens overwoog de commissie dat beoordeeld diende te worden of er nog steeds – 
of opnieuw – een bevoegdheid en daarmee in beginsel een verplichting tot handhaving bestond. Gelet 
op de ontwikkelingen na het handhavingsbesluit en het feit dat de Wnb-vergunning inmiddels positief 
was geweigerd, was de commissie van oordeel dat inmiddels geen sprake meer was van een 
overtreding van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb. De commissie adviseerde GS daarom de last 
onder dwangsom op te heffen. 
 
De laatste zaak wordt nader toegelicht onder het kopje beslissing op bezwaar omdat GS het advies 
van de commissie niet hebben overgenomen.  
 
Proceskostenvergoeding  
De commissie heeft dit verslagjaar over 47 bezwaarschriften een advies uitgebracht. In 22 
bezwaarschriften is verzocht om kostenvergoeding als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, van de Awb. 
Uit dit artikel vloeit voort dat de proceskosten uitsluitend worden vergoed op verzoek van 
belanghebbende voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te 
wijten onrechtmatigheid. De commissie heeft in drie zaken aanleiding gezien om te adviseren het 
verzoek toe te wijzen. In één dossier heeft de commissie verzuimd te adviseren op het verzoek om 
proceskosten. GS hebben in de beslissing op bezwaar besloten het verzoek om proceskosten toe te 
wijzen. 
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Beslissing op bezwaar 
In het verslagjaar hebben GS 47 besluiten op bezwaar genomen.3 In één zaak hebben GS het advies 
van de commissie om het bezwaarschrift gegrond te verklaren niet overgenomen en zijn zij contrair 
gegaan.  
 
In deze zaak hadden GS op verzoek van een gemeente besloten de tenaamstelling van een aan 
bezwaarde verleende vergunning op grond van de Wnb te wijzigen en de vergunning op naam te 
zetten van de gemeente. Bezwaarde en de gemeente hadden een koopovereenkomst gesloten, 
waarin onder meer was bepaald dat de eigendom van het bedrijf met alle gronden overging naar de 
gemeente en dat bezwaarde nog tot 1 mei 2020 recht had om de gronden te gebruiken. De commissie 
stelde vast dat bezwaarde nog steeds bevoegd en gerechtigd was om ter plekke zijn bedrijf uit te 
oefenen en dat GS de Wnb-vergunning, zonder dat daar een verzoek van bezwaarde of de 
instemming van bezwaarde aan ten grondslag lag, heeft overgedragen aan de gemeente. Door de 
wijziging van de tenaamstelling zijn bezwaarde bepaalde voordelen van de vergunning (salderen met 
stikstofdepositie) ontnomen waardoor er volgens de commissie sprake was van een belastend besluit 
waarvoor in de Wnb geen bevoegdheid is neergelegd voor GS. De commissie adviseerde GS daarom 
het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het bestreden besluit zo snel mogelijk in te trekken omdat 
de mogelijkheden voor bezwaarde om extern te salderen af zouden nemen naarmate de 
onrechtmatige wijziging van de tenaamstelling zou voortduren. Tevens adviseerde de commissie het 
verzoek om proceskosten toe te wijzen en over de hoogte daarvan.  
GS hebben het advies van de commissie niet overgenomen. GS zijn van mening dat zij bevoegd zijn 
tot wijziging van de tenaamstelling van Wnb-vergunningen omdat deze bevoegdheid is geïmpliceerd 
in de bevoegdheid tot verlening van de vergunning. Een uitdrukkelijke wettelijke grondslag is volgens 
GS niet nodig. Tevens gaven GS aan dat de Wnb-vergunning niet los van de bijbehorende zaak kan 
worden vervreemd, dat de natuurvergunning naar zijn aard een (overwegend) zaaksgebonden 
karakter heeft en de nieuwe eigenaar de normadressaat van de vergunning was.  
Wat betreft het ontnemen van bepaalde voordelen voor bezwaarde geven GS aan dat deze 
redenering uitgaat van de premisse dat de vergunning “los” van het eigendom van de gemeente  en 
de bijbehorende milieuvergunningen kon worden gezien, hetgeen volgens GS niet het geval was. 
Omdat de gronden en opstallen waar de vergunning betrekking had al waren verkocht door 
bezwaarde, is door bezwaarde op dat moment afstand gedaan om extern te gaan salderen en in 
zoverre vertegenwoordigde de later aangevraagde natuurvergunning op zichzelf geen waarde meer. 
Een wijziging van de tenaamstelling ten behoeve van een derde maakte dit volgens GS niet anders. 
Bezwaarde heeft beroep ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland tegen deze beslissing op 
bezwaar. De uitspraak in deze zaak volgt in 2021. 
 
  

 
3 In één geval betrof het een beslissing op bezwaar naar aanleiding van een advies dat was opgesteld in 2019. In één zaak is 
advies uitgebracht in 2020 maar volgt de beslissing op bezwaar in 2021. 
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3. Termijnen 
  
Artikel 7:10, eerste lid van de Awb bepaalt dat binnen twaalf weken na afloop van de bezwaartermijn 
een besluit op het ingediende bezwaar moet worden genomen. Het artikel biedt de mogelijkheid om 
het besluit voor ten hoogste zes weken te verdagen. Verder uitstel is – kort gezegd – mogelijk als alle 
betrokken partijen daarmee instemmen.  
 
Zoals is aangegeven in hoofdstuk 2 hebben GS 47 besluiten op bezwaar genomen. In 14 gevallen is 
buiten de termijn beslist. In al deze zaken is gebruik gemaakt van de mogelijkheid de beslistermijn te 
verdagen. De oorzaak van de termijnoverschrijding is voor een deel gelegen in de complexiteit van de 
zaken en voor een deel door vertraging vanwege de alternatieve behandelmethodes als gevolg van 
de Coronacrisis. Vooral het schriftelijk horen en het wederhoren van verschillende partijen heeft in een 
aantal complexe zaken voor een langere proceduretijd gezorgd. De beslistermijn is daardoor in een 
aantal gevallen te kort gebleken. 
 
Bezwaarden hebben de mogelijkheid het bestuursorgaan in gebreke te stellen als niet binnen de 
wettelijke termijn wordt beslist (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen). Na een 
ingebrekestelling heeft het bestuursorgaan nog twee weken om alsnog een besluit te nemen. Indien 
ook dan niet wordt beslist kunnen bezwaarden aanspraak maken op een dwangsom. 
GS hebben in zeven zaken een ingebrekestelling ontvangen. In al deze gevallen is binnen de in artikel 
4:17, derde lid, van de Awb, gestelde termijn van 14 dagen na de dag waarop de termijn voor het 
geven van de beschikking is verstreken, besloten op de bezwaarschriften. In deze zaken was 
derhalve geen dwangsom verschuldigd. 
In de overige zeven zaken hebben GS geen ingebrekestelling ontvangen. GS hebben in deze zaken 
binnen zeven tot 53 dagen na de beslistermijn op deze bezwaarschriften besloten. 
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4. Beroep 
 
In het jaarverslag wordt altijd, voor het totaaloverzicht,  melding gemaakt van de ingekomen beroepen 
en de onherroepelijke uitspraken. Het gaat hier uitsluitend om die zaken waarbij de commissie in het 
kader van de rechtsbescherming een advies aan het bestuursorgaan heeft uitgebracht. In het 
jaarverslag worden uitsluitend die uitspraken toegelicht die gegrond zijn verklaard. 
 
In 2020 is in 13 zaken beroep bij de rechtbank ingesteld. Eén van deze zaken is in 2020 ingetrokken. 
In geen van deze beroepszaken is in 2020 uitspraak gedaan.  
 
Uitspraken beroepen ingesteld voor 2020 
In 2020 zijn vier uitspraken ontvangen inzake (hoger) beroepszaken die tussen 2014 en 2019 zijn 
ingesteld. Het betrof één uitspraak in beroep, waartegen vervolgens hoger beroep is ingesteld.  
De Afdeling heeft in één van de drie uitspraken het hoger beroep gegrond verklaard. Deze zaak wordt 
hieronder nader toegelicht.  
 
Het gaat hier om een in administratief beroep genomen besluit van GS naar aanleiding van een 
gemeentebesluit inzake de overschrijdingsregeling (artikel 142 tot en met 147 van de Wet op het 
primair onderwijs). Deze regeling houdt in dat een gemeente die meer uitgaven doet voor personeel 
en materiële instandhouding van openbare basisscholen dan aan rijksbijdragen is ontvangen, een 
naar rato gelijke overschrijdingsuitkering moet doen aan bijzondere scholen om bevoordeling van 
openbare scholen te voorkomen. Hiervoor dient het verschil tussen de uitgaven van de openbare 
basisscholen voor personeel en materiële instandhouding en de ontvangsten uit de Rijkskas voor 
deze scholen te worden bepaald. 
GS hebben het door een bijzondere basisschool ingestelde administratief beroep gegrond verklaard, 
het gemeentebesluit vernietigd4, de inkomsten en uitgaven van het openbaar onderwijs over de 
periode 2001-2005 gewijzigd vastgesteld, het bedrag van de overschrijding vastgesteld op nihil en het 
percentage van de overschrijding vastgesteld op 0%. Dit betekent dat er geen 
doorbetalingsverplichting bestaat aan de bijzondere basisscholen. 
De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard, het besluit van GS vernietigd voor zover dat 
betrekking heeft op de hoogte van de salarissen van administratief personeel voor 2003 en 2004, 
vastgesteld met welke bedragen de uitgaven voor 2003 en 2004 moet worden verhoogd, het 
overschrijdingsbedrag gewijzigd vastgesteld, het overschrijdingspercentage vastgesteld op 0,02% en 
bepaald dat de uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde deel van het bestreden besluit. De 
rechtbank heeft het beroep voor het overige ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak is hoger 
beroep ingesteld.  
De Afdeling heeft het hoger beroep gegrond verklaard en de uitspraak van de rechtbank vernietigd 
voor zover daarin was geoordeeld dat GS terecht een deel van de salariskosten van de 
bovenschoolse directie heeft aangemerkt als kosten voor administratie, bestuur en beheer en deze 
salariskosten niet heeft betrokken bij de vaststelling van de uitgaven. De Afdeling heeft het bij de 
rechtbank ingestelde beroep in zoverre gegrond verklaard en het besluit van GS vernietigd. De 
uitspraak van de Afdeling houdt in dat GS de salariskosten van de bovenschoolse directie niet buiten 
de overschrijdingsregeling mocht houden en dat GS hier een nieuw besluit over moeten nemen.  Dit 
kan tot aanpassing van het overschrijdingspercentage leiden.  
 
De twee uitspraken hebben geleid tot bijstelling van de beslissing van GS op het administratief 
beroep.  

 
4 Artikel 7:25 Awb bepaalt dat het beroepsorgaan (in casu GS) voor zover het beroep ontvankelijk en gegrond wordt geacht, het 
bestreden besluit vernietigt en het voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit neemt. Het vernietigen treft de 
rechtsgevolgen van het vervallen besluit. 
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In lijn met de uitspraak van de rechtbank leidt het beroep voor wat betreft de salariskosten 
administratief personeel tot een bijstelling naar boven van de uitgaven voor 2003 en 2004. De 
uitspraak van de Afdeling leidt ertoe dat GS de uitgaven hebben verhoogd met het bedrag aan 
salariskosten van de bovenschoolse directie zoals dat ten onrechte op de uitgaven was gecorrigeerd. 
De correcties en bijstellingen leiden niet tot de conclusie dat in de periode 2001/2005 een 
overschrijding heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat GS zowel het overschrijdingsgetal als het 
overschrijdingspercentage in het eerdere besluit terecht hadden vastgesteld op nihil. 
Tegen de gewijzigde beslissing van GS op het administratief beroep is geen beroep ingesteld.  
 
Nationale ombudsman 
Als een burger niet tevreden is over de wijze waarop de provincie een klacht heeft afgehandeld, kan 
hij de Nationale ombudsman inschakelen.  In het overzicht ontvangen en behandelde verzoeken 2020 
geeft de Nationale ombudsman aan dat schriftelijke klachtbehandeling, gericht op een oordeel van de 
Nationale ombudsman, uitzondering is geworden. Veel klachten, vragen of verzoeken om informatie 
worden telefonisch afgehandeld door (juridische) informatie en uitleg te geven of te verwijzen naar de 
juiste procedures.   
 
In het verslagjaar heeft de Nationale ombudsman vijf verzoekschriften ontvangen, twee 
verzoekschriften waren al in behandeling per 1 januari 2020. De zeven verzoekschriften zijn afgedaan 
zonder deze in onderzoek te nemen. In zes gevallen heeft de Nationale ombudsman de verzoeker 
informatie en uitleg gegeven of doorverwezen naar de juiste procedures en instanties. Eén 
verzoekschrift is terugverwezen voor interne klachtbehandeling door de provincie omdat de klacht niet 
eerst was voorgelegd aan de provincie.   
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5. Tot slot 
 
Zoals al eerder is aangegeven is 2020 een jaar geweest waarin, vanwege de Coronapandemie, is 
gezocht naar alternatieve behandelmethodes voor het behandelen van bezwaarschriften, klachten en 
administratieve beroepschriften. Het kostte aanvankelijk enige tijd om voor elke zaak, uiteraard in 
overleg met partijen, de juiste behandelmethode te kiezen. Dit gold ook voor het technisch mogelijk 
maken van bijvoorbeeld het digitaal horen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het programma 
StarLeaf dat ook werd gebruikt door Provinciale Staten en uitgebreide gebruiksmogelijkheden kent. 
Om partijen in het gebruik van dit programma te ondersteunen en om te voorkomen dat tijdens de 
hoorzitting technische problemen zouden ontstaan is bijvoorbeeld voor elke hoorzitting met alle 
partijen separaat de beeldverbinding getest. 
 
Concluderend kan de commissie zeggen dat de Coronapandemie op het gebied van de 
rechtsbescherming heeft gezorgd voor de nodige uitdaging om alle zaken op de juiste wijze te kunnen 
behandelen. De commissie constateert echter ook dat in 2020 in korte tijd nieuwe mogelijkheden zijn 
ontstaan ten aanzien van het digitaal horen. Voor de toekomst betekent dit dat de commissie flexibeler 
hoorzittingen kan houden doordat zij de keuze heeft om de zittingen fysiek, volledig digitaal dan wel 
hybride te houden, waarbij partijen gelijktijdig zowel fysiek als via een beeldverbinding kunnen worden 
gehoord. 
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