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Geachte voorzitter/leden,  

 

De Commissie rechtsbescherming adviseert o.a. over bezwaarschriften ingediend tegen uw besluiten.  

Ter informatie doe ik u hierbij toekomen het verslag over de werkzaamheden van de commissie in het 

jaar 2012.  

 

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  

 

Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Commissie rechtsbescherming van de provincie Drenthe. In dit 

jaarverslag wordt een beeld geschetst van de werkzaamheden en adviezen, die de commissie heeft 

uitgevoerd en uitgebracht. 

 

Het jaar 2012 is een jaar geweest met relatief veel bezwaarschriften en klachten. In vergelijking met 

voorgaande jaren is er sprake geweest van een stijging van bezwaarschriften en klachten. Eén van de 

mogelijke oorzaken voor deze stijging is een verandering in het subsidiebeleid van de provincie. 

Rijksbezuinigingen leiden onvermijdelijk tot aanpassingen in provinciaal beleid. Dat direct betrokken 

instellingen hier tegen in het geweer komen, valt (bijna) niet te voorkomen. 

In 2012 is voorafgaand aan een hoorzitting regelmatig door de provincie overleg gezocht met de 

bezwaarmaker. Dit heeft ertoe geleid dat verschillende zaken uiteindelijk niet behandeld hoefden te 

worden. Deze ontwikkeling wordt door de commissie toegejuicht. Een juridisch oordeel over een 

bezwaar is immers pas nodig als partijen niet zelf tot een bevredigende oplossing kunnen komen. In 

ongeveer een kwart van de zaken die wel behandeld zijn, is er naar oordeel van de commissie sprake 

van een gegrond bezwaar. In het jaarverslag wordt op deze zaken nader ingegaan. 

 

De commissie heeft gemeend ook naar haar eigen functioneren te moeten kijken. Eind 2012 is een 

evaluatie gehouden en is gesproken over het functioneren van de commissie en over mogelijke 

verbeteringen. Hoewel de werkwijze van de commissie niet ingrijpend gewijzigd hoefde te worden, zijn 

er wel enkele aanpassingen doorgevoerd. Deze hebben betrekking op de voorbereiding op 

afzonderlijke zaken, op de manier van formuleren van het advies en op de samenwerking tussen 

commissieleden en het secretariaat. Het doel van de aanpassingen is om niet alleen kwalitatief goede 

adviezen uit te brengen, maar ook efficiënt en effectief te werken. Daarbij moet de bezwaarmaker of 

klager ook het gevoel krijgen, dat zijn zaak op een correcte wijze wordt behandeld. 

 

Een woord van dank is verschuldigd aan het secretariaat van de commissie. De manier waarop het 

secretariaat hoorzittingen voorbereidt, vergemakkelijkt het werk van de commissie. De inzet van het 

secretariaat helpt bovendien mee de advisering op hoog niveau te houden. 

 

 

plaatsvervangend voorzitter van de commissie, 

drs. H.W. Wieringa 
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1.  Algemeen 

 

 

De Commissie rechtsbescherming van de provincie Drenthe (hierna: de commissie) doet hierbij 

verslag van haar werkzaamheden over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. 

 

De commissie heeft tot taak te adviseren over: 

- bezwaarschriften tegen besluiten van een provinciaal bestuursorgaan
1
; 

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

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

de commissaris van de Koningin. 

 

De commissie kent 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 

plaatsvervangende leden mevrouw mr. dr. H.D. Tolsma 

mevrouw mr. L.C. Commandeur 

     

Het secretariaat van de commissie kent de volgende samenstelling: 

secretarissen   mevrouw S.I. Mulder 

     mevrouw mr. G. Huizing 

ondersteuning   mevrouw S. Koopal 

 

Sinds het najaar van 2011 functioneren vier nieuwe leden, waaronder een nieuwe voorzitter, in de 

commissie. Dit in verband met het vertrek van een aantal toenmalige leden. Na een jaar in nieuwe 

samenstelling te hebben gefunctioneerd, heeft de commissie in het najaar van 2012 een evaluatie 

gehouden samen met het secretariaat. Naast vele positieve bevindingen, bleek op enkele punten 

uiteraard ruimte voor verbetering, door het maken van een aantal praktische afspraken. Afgesproken 

is daarnaast deze evaluatie voortaan jaarlijks te laten plaatsvinden. Voor zover daaruit bijzonderheden 

voortvloeien, zal daarvan uiteraard melding worden gemaakt in volgende jaarverslagen. 

 

Dit jaarverslag bevat allereerst een overzicht van de cijfers over 2012 met waar nodig en/of 

interessant een toelichting. In het daarop volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan een door 

de provincie Groningen, Friesland en Drenthe gezamenlijk genomen besluit waartegen ruim 6.300 

bezwaarschriften zijn ingediend. Het jaarverslag wordt afgesloten met een hoofdstuk over de 

beroepszaken die in 2012 hebben gespeeld.

                                                      
1
 Provinciale bestuursorganen zijn het college van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, de commissaris van 

de Koningin en de ambtenaar belast met de heffing en invordering van provinciale belastingen. 

Er is een Commissie personele aangelegenheden voor advisering over bezwaarschriften inzake personele 

aangelegenheden. Deze commissie doet verslag van haar werkzaamheden in het Sociaal jaarverslag. 
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2.  De cijfers 

 

 

2.1  Ingekomen bezwaarschriften, klachten en administratieve beroepschriften 

 

Ingekomen bezwaarschriften, klachten en administratieve beroepschriften in 2012 en 

werkvoorraad  

 Bezwaarschriften Klachten Administratieve 

beroepschriften 

Totaal 

Ingekomen  108
2
 7 2 117 

Werkvoorraad 

voorgaande 

jaren 

6 1 5 12 

Totaal 114 8 7 129 

 

 

Vergelijking ingekomen zaken met eerdere jaren 

 Bezwaarschriften Klachten Administratieve 

beroepschriften 

Totaal 

2007  45 2 2 49 

2008 45 10 1 56 

2009 130 4 4 138 

2010 105 5 0 110 

2011 53 6 5 64 

 

 

Waar in het jaarverslag 2011 nog de verwachting werd uitgesproken dat de uitschieters van 2009 en 

2010 qua hoeveelheid ingediende bezwaarschriften uitzonderingen betroffen, blijkt nu dat wellicht de 

andere jaren uitzonderingen waren. Waarschijnlijk is het echter meer reëel om te stellen dat het aantal 

bezwaarschriften nu eenmaal niet te voorspellen valt. Hoe dit ook zij, in 2012 is een groot aantal 

bezwaarschriften ingediend. Kijkend naar de onderwerpen van de bezwaarschriften kan worden 

gesteld dat over de gehele linie sprake is van een groter aantal bezwaarschriften. Op het terrein van 

subsidiëring kan deze stijging wordt verklaard door de bezuinigingen waartoe de provincie zich 

genoodzaakt ziet en de gevolgen die dit heeft voor door de provincie gesubsidieerde instellingen. Voor 

het overige is geen directe oorzaak vast te stellen. 

 

                                                      
2
 Daarnaast zijn 6.320 bezwaarschriften ingediend tegen een gezamenlijk besluit van de provincies Groningen, 

Friesland en Drenthe. Gezien de hoeveelheid zijn deze bezwaarschriften niet verwerkt in de ‘reguliere’ cijfers, 

maar wordt hieraan separaat aandacht besteed in hoofdstuk 3. 
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2.2  Behandeling 

 

Behandeling 2012 

 Bezwaarschriften Klachten Administratieve 

beroepschriften 

Totaal 

Advies  57 4 4 65 

Ingetrokken 22 2 0 24 

Doorgestuurd
3
 10 0 0 10 

Aangehouden 13 1 2 16 

In behandeling 12 1 1 14 

Totaal 114 8 7 129 

  

 

Ook in 2012 is weer een substantieel deel van de bezwaarschriften ingetrokken op basis van overleg 

tussen partijen. Een aantal bezwaarschriften wordt nog steeds aangehouden in verband met lopend 

overleg. Het is een jarenlang gebruik van de commissie om partijen te vragen te onderzoeken of in 

onderling overleg een oplossing kan worden gevonden. Dit blijkt nog steeds een succesformule te zijn. 

Overigens is de provincie de commissie in een aantal gevallen ook voor, dan wordt zelf al het initiatief 

genomen om met bezwaarmaker in overleg te gaan. Ook dit vindt de commissie een positieve 

ontwikkeling. 

 

Adviezen 2012 

 Bezwaarschriften Klachten Administratieve 

beroepschriften 

Totaal 

Gegrond 16 0 0 16 

Ongegrond 30 4 4 38 

Ongegrond / 

aanpassing 

motivering 

2 0 0 2 

Niet-

ontvankelijk 

8 0 0 8 

Deels gegrond, 

deels 

ongegrond / 

aanpassing 

motivering 

1 0 0 1 

Totaal 57 4 4 65 

 

 

Gegrondverklaringen 

De commissie heeft in 2012 16 keer geadviseerd een bezwaarschrift gegrond te verklaren en één keer 

een bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren. Het betrof hier bezwaarschriften die waren 

ingediend in 2011 en 2012. Hieronder wordt een aantal noemenswaardige gegrondverklaringen 

besproken. 

                                                      
3
 Dit betreffen bezwaarschriften ten aanzien waarvan de commissie niet bevoegd is, doorzending 

heeft plaatsgevonden naar de betreffende beleidsafdeling, een gemeente, een provincie, de 

Rechtbank Assen en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Een van de gegrondverklaringen had betrekking op de weigering voor een vergunning op basis van 

artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de uitbreiding van een melkveehouderij. Het 

college had de vergunning geweigerd omdat niet werd voldaan aan de in het Groenmanifest 

genoemde voorwaarde voor vergunningverlening. Het bezwaar richtte zich tegen de toepassing van 

het Groenmanifest. De commissie overwoog dat het Groenmanifest als interim-beleidskader werd 

toegepast, maar dat dit beleid (de gedragslijn) niet formeel in een beleidsregel als bedoeld in artikel 

1:3, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) was neergelegd, noch was bekend 

gemaakt. Volgens de commissie mag dit besluit worden toegepast maar had het college de 

toepassing ervan moeten motiveren en moeten uitleggen waarom het individuele geval geen 

aanleiding gaf om van de gedragsregel af te wijken (artikel 4:82 Awb). Artikel 3:46 Awb vereist dat de 

motivering een besluit moet kunnen dragen. Het besluit voldeed niet aan dit motiveringsbeginsel. 

Het besluit voldeed ook niet aan het zorgvuldigheidsbeginsel, vastgelegd in artikel 3:2 Awb. Dat een 

aanvraag niet voldoet aan het beleid is onvoldoende reden om de gevraagde vergunning te weigeren. 

De systematiek van de Natuurbeschermingswet vereist dat in dergelijke gevallen een passende 

beoordeling dient te worden opgesteld, zodat op basis daarvan beoordeeld kan worden of de toename 

van de ammoniakdepositie de natuurlijke kenmerken van het gebied niet aantast. Het college heeft 

niet aannemelijk gemaakt dat een passende beoordeling niet zou kunnen worden gevergd van 

bezwaarmaker. Het college had bezwaarmaker in de gelegenheid moeten stellen alsnog een 

passende beoordeling te overleggen. Het college had de keuze over het opstellen van een passende 

beoordeling aan bezwaarmaker moeten overlaten. De commissie adviseerde het college dan ook het 

bezwaarschrift gegrond te verklaren, bezwaarmaker in de gelegenheid te stellen een passende 

beoordeling te overleggen en de beslissing daarop te baseren. 

 

De commissie heeft 11 bezwaarschriften ontvangen tegen de afwijzing van subsidieaanvragen in het 

kader van de Subsidieregeling Stimulering Innovatie Plattelandsondernemingen (hierna: Stipo-

regeling). Hiervan zijn er 10 gegrond verklaard, één is gedeeltelijk gegrond verklaard. Deze laatste 

bezwaarmaker vertegenwoordigde vijf aanvragers. De bezwaren waren voor wat betreft één 

aanvrager ongegrond, onder aanpassing van de motivering, voor wat betreft de overige vier 

aanvragers was het bezwaarschrift gegrond. Dit verklaart de gedeeltelijke gegrondverklaring. Over de 

gegrondverklaringen kan het volgende worden gezegd. 

De provincie had besloten de Stipo-regeling stop te zetten en het subsidieplafond voor 2012 op € 0,- 

te zetten. De aanvragen waren afgewezen wegens het bereiken van het subsidieplafond voor 2012. 

Omdat de aanvragen waren ingediend in 2011, was de commissie van mening dat deze niet konden 

worden geweigerd wegens het bereiken van het subsidieplafond voor 2012, maar dat moest worden 

uitgegaan van het subsidieplafond van 2011. 

Vervolgens kwam de wijze van verdeling aan de orde. In de Stipo-regeling is vastgelegd dat de 

aanvraag pas na volledig complementeren van de stukken als ingediend wordt beschouwd en in 

behandeling wordt genomen. Volgens de commissie kan dit alleen zo zijn als door het college 

aanvullend is geregeld dat een aanvraag pas meetelt indien deze volledig is en de aanvrager in de 

gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen. Dit was echter niet het geval. Volgens de 

commissie moest worden uitgegaan van de verdelingsregels in de Vaststelling subsidieplafonds 2011, 

te weten de volgorde van ontvangst van (incomplete) aanvragen.  

De commissie adviseerde dan ook de rangorde van alle in 2011 ingediende aanvragen opnieuw vast 

te stellen. Aanvragen die waren ingediend voor het bereiken van het subsidieplafond dienden alsnog 

in behandeling te worden genomen. Aanvragen ingediend na het bereiken van het subsidieplafond, 

dienden ze in beginsel op die grond te worden afgewezen. Er was echter sprake van gewekt 

vertrouwen omtrent het in behandeling nemen van aanvragen. Ook aanvragen die waren ingediend na 

het bereiken van het subsidieplafond dienden daarom op grond van het vertrouwensbeginsel in 

behandeling te worden genomen.  
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De laatste zaak in 2012 waarin werd geadviseerd een bezwaarschrift gegrond te verklaren, ging om 

de subsidie van de regionale omroep in Drenthe. Op grond van de Mediawet hebben Gedeputeerde 

Staten een zorgplicht ten aanzien van de bekostiging van ten minste één regionale publieke media-

instelling in de provincie door vergoeding van de kosten die met het verzorgen hiervan rechtstreeks 

verband houden, voor zover die kosten niet op andere wijze zijn gedekt. Dit bovendien op zodanige 

wijze dat een kwalitatief hoogwaardig media-aanbod mogelijk is en continuïteit van bekostiging is 

gewaarborgd en ieder geval per provincie het in 2004 bestaande niveau van de activiteiten met 

betrekking tot de verzorging van media-aanbod ten minste mogelijk is.  

Het college had besloten tot een korting op de subsidie. De commissie constateerde op basis van 

jurisprudentie dat de invulling van bovengenoemde zorgplicht niet geldt als kosten voor het verzorgen 

van de regionale publieke mediadienst op andere wijze zijn gedekt dan wel als de provincie 

aannemelijk maakt dat het betreffende niveau ook met een lager budget zou kunnen worden 

gerealiseerd. Het dekken van de kosten op andere wijze was niet aan de orde. De commissie was 

voorts van mening dat het college niet had voldaan aan haar motiveringsplicht; het college had 

onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de omroep ook met een lager budget nog steeds een 

kwalitatief hoogwaardige programmering kan verzorgen.  

 

 

2.3  Termijnen 

 

In 2012 zijn 45 beslissingen op bezwaar genomen en vier beslissingen op administratieve 

beroepschriften. In onderstaand overzicht is te zien in hoeverre deze beslissingen binnen de wettelijke 

termijn zijn genomen. Op de overige uitgebrachte adviezen is nog geen besluit genomen. 

 

 Beslissingen 2012 

 Bezwaarschriften Klachten Administratieve 

beroepschriften 

Totaal 

Binnen termijn 34 0 0 34 

Buiten termijn 11 0 4 15 

Totaal 45 0 4 49 

 

 

 Termijnoverschrijdingen 2012 

 Bezwaarschriften Klachten Administratieve 

beroepschriften 

Totaal 

Minder dan 

een week 

2 0 0 2 

1 week tot 

een maand 

6 0 4 10 

1 maand tot 3 

maanden 

3 0 0 3 

Totaal 11 0 4 15 

 

 

Eind 2012/begin 2013 is een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van 

termijnoverschrijdingen in de jaren 2009, 2010 en 2011. Geconstateerd is dat de provincie Drenthe 

qua hoeveelheid termijnoverschrijdingen niet afwijkt van de provincies Groningen en Friesland. 

Volgens de conclusies ontstaat de vertraging op verschillende momenten in het proces binnen 
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verschillende afdelingen. Er is dan ook niet één hoofdoorzaak voor termijnoverschrijdingen aan te 

wijzen. Conform de aanbevelingen zal het secretariaat van de commissie in 2013 een 

signaleringssysteem maken, zodat beter zicht is op de doorlooptijd van de verschillende 

processtappen. Dit maakt tijdige (bij)sturing mogelijk en daarmee kan een verlaging van het aantal 

termijnoverschrijdingen worden bereikt. 
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3. Bijzondere zaken 

 

In juni 2012 hebben de provincies Groningen, Friesland en Drenthe aan energiebedrijf RWE een 

vergunning verleend op grond van de Natuurbeschermingswet voor een energiecentrale in de 

Eemshaven. De provincies hebben tegen dit besluit ruim 6.300 bezwaarschriften ontvangen. De 

provincies Friesland en Drenthe hebben de provincie Groningen gemachtigd de besluiten op de 

bezwaarschriften voor te bereiden. Alle provincies beslissen wel zelf op de bezwaarschriften.  

 

Het grootste deel van de bezwaarmakers is, zonder hoorzitting en zonder advies van de Groningse 

bezwaarschriftencommissie (de Groningse verordening biedt deze mogelijkheid), niet-ontvankelijk 

verklaard. In de meeste gevallen was de niet-ontvankelijkheid gebaseerd op het ontbreken van 

belanghebbendheid. Tegen de besluiten tot niet-ontvankelijkverklaring is in drie gevallen beroep 

aangetekend. 

 

De Groningse bezwaarschriftencommissie heeft 18 natuur- en milieuorganisaties gehoord waarna 

eind 2012 een advies is uitgebracht. De commissie adviseert de bezwaarschriften gedeeltelijk gegrond 

te verklaren. De provincies zullen in 2013 besluiten nemen op basis van dit advies. Tegen deze 

besluiten kan beroep worden ingesteld. Er is door één organisatie al wel een verzoek om voorlopige 

voorziening ingediend in verband met het niet tijdig beslissen op het bezwaarschrift. 

 

Meer informatie is te vinden via: www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/rwe-centrale/.  
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4. Beroep 

 

In 2012 is in zeven gevallen beroep aangetekend tegen de beslissing op bezwaar en is in één geval 

een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend in verband met het niet tijdig beslissen op een 

bezwaarschrift.
4
 

 

Er zijn in 2012 11 uitspraken gedaan aangaande beroepschriften ingediend in voorgaande jaren. 

Hiervan zijn zes beroepschriften gegrond verklaard. Hieronder wordt kort samengevat weergegeven 

waar het in de betreffende uitspraken om draaide. 

  

De eerste uitspraak betrof de oplegging van een tweetal lasten onder dwangsom aan een bedrijf in 

verband met het in strijd handelen met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het hiertegen 

door het bedrijf gemaakte bezwaar was op advies van de commissie ongegrond verklaard.  

De rechtbank overwoog dat in geval van overtreding slechts onder bijzondere omstandigheden 

worden afgezien van handhavend optreden. Dergelijke omstandigheden kunnen zich voordoen als 

bijvoorbeeld concreet zicht op legalisatie bestaat.  

De Gedoogstrategie provincie Drenthe 2010 stelt dat in het geval van een oprichtingssituatie de vraag 

of er zicht is op legalisatie geen reden vormt om van handhavend optreden af te zien. De rechtbank 

achtte de Gedoogstrategie op dit punt in strijd met vaste jurisprudentie en het in artikel 3:4 Awb 

neergelegde zorgvuldigheidsbeginsel dat eist dat een bestuursorgaan de verschillende bij een besluit 

betrokken belangen bij zijn besluitvorming moet betrekken.  

De rechtbank achtte het beroep dan ook gegrond en vernietigde de beslissing op bezwaar. De 

provincie is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak.  

 

De volgende vier uitspraken hebben betrekking op de Flora- en Faunawet. Het betrof een door de 

provincie verleende aanwijzing om nijlganzen te doden met het geweer en door de provincie 

verleende ontheffingen voor het doden van reeën, spreeuwen en knobbelzwanen.  

Met betrekking tot de aanwijzing was de rechtbank van mening dat de provincie niet had aangetoond 

dat de aanwijzing nodig was ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, 

bedrijfsmatige visserij en wateren. Hetzelfde gold ten aanzien van de andere twee gronden waarop de 

aanwijzing was gebaseerd. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de provincie het 

aanwijzingsbesluit ingetrokken. 

In de uitspraak over de reeën overwoog de rechtbank dat de provincie een aantal nader ingediende 

stukken dient te bestuderen en dient te beoordelen of de inhoud daarvan aanleiding geeft het 

standpunt ten aanzien van de ontheffingverlening te wijzigen.  

Voor de spreeuwen was een zogenaamde ontheffing op grond van de incidentenregeling verleend. Dit 

houdt in dat de ontheffing wordt verleend aan de organisatie die niet zelf gebruik maakt van de 

ontheffing, maar desgevraagd aan individuele grondgebruikers een machtiging kan verlenen om van 

de ontheffing gebruik te maken. Op het moment van het aanvragen van een dergelijke machtiging 

wordt onderzocht of op het perceel waarvoor de machtiging wordt gevraagd, sprake is van (dreigende) 

belangrijke schade veroorzaakt door spreeuwen dan wel knobbelzwanen. De rechtbank was van 

oordeel dat het achteraf bezien, in het kader van de aanvraag van een machtiging, of in het betrokken 

gebied sprake is van belangrijke schade, hoe praktisch wellicht ook, zich niet verdraagt met de tekst 

van de Flora- en Faunawet en de strikte uitleg die aan het betreffende artikel wordt gegeven in 

jurisprudentie van het Hof van Justitie. De betreffende ontheffing is door de provincie ingetrokken. 

Met betrekking tot de knobbelzwanen was een ontheffing verleend op voorhand voor aan aantal nader 

genoemde gebieden in Drenthe en een ontheffing op grond van de incidentenregeling voor de rest 

                                                      
4
 Hierbij is niet meegenomen het aantal beroepschriften dat is ingediend tegen de tot dusverre ingediende 

beslissingen op de bezwaarschriften tegen de door de provincies Groningen, Friesland en Drenthe verleende 

Natuurbeschermingswetvergunning, zie hiervoor hoofdstuk 3. 
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van de provincie. Voor wat betreft de incidentenregeling wordt verwezen naar hetgeen hierover in het 

kader van de uitspraak over de spreeuwen is gezegd. Voor wat betreft de ontheffing op voorhand was 

de rechtbank van mening dat de provincie niet zonder nadere motivering kon concluderen dat in de 

betreffende gebieden een concrete dreiging van belangrijke schade aan gras, graszaad en granen, 

veroorzaakt door knobbelzwanen, valt te verwachten, omdat de beschikbare gegevens niet blijkt waar 

de schadegevallen zich hebben voorgedaan en waar sprake was van belangrijke schade. Ook deze 

ontheffing is naar aanleiding van de uitspraak ingetrokken door de provincie.  

 

De laatste uitspraak betrof een besluit tot invordering van verbeurde dwangsommen in verband met 

overtreding van de Provinciale Omgevingsverordening. Tegen dit besluit maakte het bedrijf bezwaar. 

De commissie stelde bezwaarmaker vervolgens in de gelegenheid de gronden van het bezwaarschrift 

aan de commissie toe te sturen. Aangezien bezwaarmaker niet binnen de gestelde termijn gronden 

had toegestuurd, adviseerde de commissie het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren in verband 

met het ontbreken van gronden. De provincie nam dit advies over in de beslissing op bezwaar. 

In beroep oordeelde de rechtbank dat de provincie ten onrechte had besloten het bezwaarschrift niet-

ontvankelijk te verklaren. Weliswaar had bezwaarmaker zeer summier aangegeven waarom hij het 

niet eens was met het besluit, maar volgens de rechtbank was dit wel voldoende. 

In de nieuw te nemen beslissing op bezwaar dient de provincie alsnog inhoudelijk in te gaan op 

hetgeen bezwaarmaker had aangevoerd. De commissie zal het bezwaarschrift in 2013 opnieuw in 

behandeling nemen. 

 

 

 

Aldus vastgesteld door de commissie op 24 april 2013      

      

         

      
  

G. Huizing, secretaris      C.M. de Jonge, voorzitter 

 

 

 

  

 


