
 

 

 

 

 
 

 

Jaarverslag 2014 

Commissie voor de behandeling van 

bezwaarschriften van de gemeente Steenbergen 

 

 

Instelling commissie 

Op 18 december 1997 besloot de gemeenteraad van Steenbergen tot de vaststelling van een verordening 

regelende de behandeling van bezwaar- en beroepschriften in de gemeente Steenbergen. Op basis van 

deze verordening is een commissie ingesteld ter voorbereiding van de beslissing van de raad, 

burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester op bezwaarschriften en eventueel ingestelde 

beroepszaken. Per 1 april 2015 zal de Verordening commissie bezwaarschriften Steenbergen van 

toepassing zijn, ter vervanging van de Verordening commissie bezwaarschriften Steenbergen 2012. 

 

Samenstelling  

De commissie heeft in het jaar 2014 bestaan uit vijf leden. Er heeft in 2014 geen wijziging plaatsgevonden 

in de samenstelling (zie bijlage 1 voor een overzicht van de nevenfuncties van de leden). 

 

De samenstelling van de commissie luidt per 31 december 2010 als volgt: 

- mevrouw mr. P.M.E. van Oosterhout (voorzitter) 

- de heer mr. G.M. van Belzen (plv. voorzitter) 

- mevrouw mr. A.B. Evertz 

- de heer mr. M.L.B. Spruijt  

- mevrouw mr. B.J.M. Verras 

 

De commissie werd in het jaar 2014 ondersteund door:  

- mevrouw mr. M. Willemsen-Busse (secretaris) 

- de heer J.H. van den Hof  (plv. secretaris) 

- mevrouw mr. B. Jansen (plv. secretaris) 

- mevrouw M. Durmaz (plv. secretaris) 

 

Mevrouw mr. M. Willemsen-Busse, stafmedewerker juridische zaken, is vanaf 1 januari 2014 aangewezen 

als secretaris van de commissie. Zij draagt ook zorg voor de notulering van de hoorzittingen en het 

raadkameroverleg. 

 

Aantal zittingsdagen 

In het verslagjaar 2014 zijn in totaal elf zittingsdagen gehouden. De commissie komt iedere tweede 

woensdagmorgen van de maand bijeen voor het horen van bezwaarden en het in de raadkamer 

formuleren van adviezen aan het betreffende bestuursorgaan en dat is in bijna alle gevallen het college 

van burgemeester en wethouders. De commissie heeft in het gemeentehuis kamer B001 als vaste 

vergaderlocatie. 

 

Kosten  

Naast de kosten verbonden aan het gebruik van de vergaderzalen, zoals verlichting en verwarming, gaat 

de behandeling van de bezwaarschriften gepaard met de kosten. De voorzitter en de leden van de 

commissie ontvangen per zittingsdag een presentiegeld. Voor de leden is dat in 2014  € 172,20 en voor 
de voorzitter € 202,59. Gemaakte reiskosten werden vergoed op basis van € 0,28 per kilometer. Leden 
die woonachtig zijn binnen de gemeente Steenbergen ontvangen geen reiskostenvergoeding. 

 



 

 

De kosten verbonden aan de inzet van de secretaris worden gedekt uit de reguliere personeelsbudgetten. 

De volgende kosten zijn in 2014 ten behoeve van de bezwaarschriftencommissie gemaakt:  

 

uren M. Willemsen-Busse € 14.002,50 

uren J.H. van den Hof € 933,50 

uren B. Jansen € 0,00 

uren M. Durmaz € 0,00 

subtotaal kosten secretariaat € 14.936,00 

  

presentiegeld commissieleden € 6.563,88 

reiskostenvergoedingen € 892,80 

subtotaal kosten commissieleden € 7.456,68 

  

totaal € 22.392,68 

 

 

Behandelde zaken 

In totaal is door de commissie ten aanzien van 44 bezwaarschriften een advies uitgebracht in 2014, 

waarvan 26 bezwaarschriften betrekking hadden op het dossier “Sunclass”. Buiten het dossier “Sunclass” 
is er in 2014 door de commissie bezwaarschriften in 18 gevallen een advies uitgebracht. In de overige 

gevallen (23) is het bezwaarschrift in de voorfase reeds ingetrokken door een gesprek dan wel door een 

nieuw besluit van het bestuursorgaan of was het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk.  

 

Door de commissie is buiten het dossier “Sunclass” in 6 gevallen geadviseerd om het bezwaar 

(gedeeltelijk) gegrond te verklaren. De bezwaarschriften waarin de commissie heeft geadviseerd om deze 

gegrond te verklaren betreffen de gebieden handhaving (4), ruimtelijke ontwikkeling (1) en publiekszaken 

(1). In de overige 12 gevallen heeft de commissie geadviseerd om de bezwaarschriften ongegrond te 

verklaren. 

 

Aantal ontvangen bezwaarschriften 

 MO R&B RO HH* PUB OND Totaal 

Totaal ontvangen in 2014  

(en deels 2013) 

11 6 5 33 12 2 69 

In behandeling genomen door 

commissie 

2 2 

 

3 30 

 

7 0 44 

Advies niet ontvankelijk verklaren 

 

1 1 0 0 1 1 4 

 

Advies (gedeeltelijk) gegrond 

verklaren 

0 0 1 21 1 0 23 

Advies ongegrond verklaren 

 

2 2 2 9 6 0 21 

Bezwaarschrift ingetrokken 

 

8 3 2 2 4 1 20 

Beslissing op bezwaar zonder 

advies 

0 0 0 1 0 0 1 

 

* Toelichting bij bezwaarschriften handhaving:  

Wellicht geeft het grote aantal bezwaarschriften op het gebied van handhaving een vertekend beeld. In 

het aantal van 33 bezwaarschriften, zijn er 28 bezwaarschriften die betrekking hebben op het dossier 

“Sunclass”.  
 



 

 

De commissie behandeld geen bezwaarschriften in het kader van belastingen (e.g. WOZ, leges), 

rechtspositionele aangelegenheden en bijstandszaken. 

 

Advies bezwaar gegrond verklaren 

In totaal werd ten aanzien van de volgende 23 bezwaarschriften geadviseerd deze bezwaren gedeeltelijk 

gegrond te verklaren, waarvan 18 betrekking hadden op het dossier “Sunclass”. Zij betreffen het 
takenpakket van de afdeling Beleid, taakvelden Ruimtelijke Ordening (1) en Handhaving (21) en de 

afdeling Publiekszaken (1). Hieronder wordt kort het advies van de commissie weergegeven. 

 

Afdeling Beleid, taakveld Ruimtelijke Ordening 

1. Het verlenen van een omgevingsvergunning, activiteit bouwen voor het uitbreiden van een woning aan 

de Hoogstraat 40 te Steenbergen en het bouwen van een mantelzorgwoning aldaar. 

 

Het college stelt zich op het standpunt dat voor de beantwoording van de vraag wat mantelzorg is, 

artikel 1.23 van het bestemmingsplan maatgevend is. In de bepaling is opgenomen dat onder 

mantelzorg mede wordt verstaan zorg aan hulpbehoevenden op sociaal vlak. Het college heeft ter 

zitting een aanvullend advies van de afdeling Wmo overgelegd. Uit het aanvullende advies blijkt 

volgens het college dat een kind van 2 jaar hulpbehoevend is op sociaal vlak, waardoor deze 

situatie kan worden geschaard onder artikel 1.23 van het bestemmingsplan. 

 

Artikel 3.6.1 sub a van het bestemmingsplan bepaalt dat er een omgevingsvergunning kan worden 

verleend voor het gebruik van een (gedeelte van een) bijgebouw als afhankelijke woonruimte, mits 

er een advies is uitgebracht door een onafhankelijke, deskundige instantie. 

 

De commissie is van oordeel dat het college zich op dit punt niet volledig heeft gehouden aan haar 

plicht in de zin van artikel 3:2 Awb. Het college is op grond van dit artikel gehouden een besluit 

zorgvuldig voor te bereiden en zorgvuldig te nemen. In artikel 3.6.1 sub a van het bestemmingsplan 

is opgenomen dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, mits er sprake is van een advies 

van een onafhankelijke, deskundige instantie. Het advies dat het college bij de 

omgevingsvergunning heeft gevoegd is naar het oordeel van de commissie niet opgesteld door een 

onafhankelijke, deskundige instantie. Een ambtenaar werkzaam binnen hetzelfde bestuursorgaan 

kan niet worden gezien als een onafhankelijke, deskundige instantie. 

 

De commissie acht het bezwaar op dit punt dan ook gegrond en adviseert het college voor het 

nemen van een beslissing op bezwaar een advies uit te laten brengen door een onafhankelijke, 

deskundige instantie en vervolgens, in het kader van de zorgvuldige voorbereiding, 

belanghebbenden in de gelegenheid te stellen op dit advies te reageren. 

 

Afdeling Beleid, taakveld Handhaving 

2. Het opleggen van een last onder dwangsom vanwege het in strijd handelen met het Activiteitenbesluit 

milieubeheer 

 

Met betrekking tot de eerste last onder dwangsom, betreffende het opruimen van het buitenterrein, 

stelde het college zich op het standpunt dat het niet voldoende onderhouden ervan leidde tot 

schending van de zorgplicht van artikel 2:1 lid 1 van het Activiteitenbesluit. Het college was van 

oordeel dat een slechte staat van onderhoud van het buitenterrein valt onder sub m van lid 2, het 

zorgen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting, en dat daarmee sprake is van 

nadelige gevolgen voor het milieu. 

 

De commissie is van oordeel dat, indien een last onder dwangsom wordt opgelegd op basis 

van de algemene zorgplicht, zoals opgenomen in artikel 2:1 van het Activiteitenbesluit, er op het 



 

 

college een zwaardere motiveringsplicht rust. Op deze situatie waren niet de specifieke bepalingen 

van het Activiteitenbesluit van toepassing, waardoor het college concreet had moeten motiveren 

waarom de geconstateerde feiten geleid hadden tot een overtreding van de algemene zorgplicht. 

Daarbij had het college tevens duidelijk en concreet in de last aan te geven wat de drijver van de 

inrichting moet doen of nalaten om de toepassing van de aangekondigde dwangmaatregelen te 

voorkomen. 

 

Naast de motivering van de opgelegde last onder dwangsom, was ook de voorbereiding 

onzorgvuldig naar het oordeel van de commissie. De commissie acht het betreffende 

controlerapport te summier om op basis daarvan een last onder dwangsom op te leggen, 

aangezien hiermee onvoldoende was aangetoond dat de staat van onderhoud van het buitenterrein 

dusdanig slecht was dat sprake is van schending van de algemene zorgplicht. De commissie is van 

oordeel dat de bezwaren op dit punt gegrond dienen te worden verklaard.  

 

3. Het afwijzen van het verzoek om handhaving jegens café-restaurant De Commerce te Kruisland. 

 

Het college stelde zich op het standpunt beleidsregels te hebben vastgesteld ter vervanging van 

het vergunningstelsel ten aanzien van terrassen. De commissie is echter van oordeel dat, met het 

vervallen van de vergunningplicht, men aangewezen is op de regeling zoals die is opgenomen in 

de APV en het Uitvoeringsbesluit. De beleidsregels komen pas aan de orde als toetsingskader bij 

het nemen van een besluit, bijvoorbeeld bij het verlenen van een terrasvergunning, en hierop kan 

door bezwaarden geen rechtstreeks beroep worden gedaan. Nu in de APV geen vergunningplicht 

is opgenomen voor terrassen, kunnen de beleidsregels in dit geval niet worden toegepast. Met 

betrekking tot de geconstateerde overtredingen kan het college slechts toetsen aan de geldende 

regelgeving, in casu de APV en het Uitvoeringsbesluit. 

 

Het college heeft ten aanzien van de overlastklachten een controle uitgevoerd. De commissie is 

van oordeel dat het college niet op zorgvuldige wijze het besluit heeft voorbereid op dit punt en acht 

deze enkele controle niet voldoende om te komen tot een afwijzing van het handhavingsverzoek. 

Hiermee is het besluit volgens de commissie in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel van artikel 

3:2 van de Awb genomen en dienen de bezwaren op dit punt gegrond verklaard te worden. 

 

Tevens heeft het college een controle uitgevoerd betreffende het stallen van fietsen en bromfietsen 

en heeft  geconstateerd dat de mogelijkheid voor het stallen van hiertoe toereikend en adequaat is. 

De commissie is van oordeel dat deze conclusie van het college niet voldoende is gemotiveerd. Er 

is geen onderbouwing aan dit standpunt ten grondslag gelegd op welke wijze is berekend dat 

sprake is van toereikendheid en adequaatheid. Hiermee is het besluit volgens de commissie in 

strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel van artikel 3:2 van de Awb genomen en dient het bezwaar 

op dit punt gegrond verklaard te worden. 

 

4. Het opleggen van een last onder dwangsom vanwege het in strijd met de geldende regelgeving 

bouwen en in stand houden van een paardenstal en container op het perceel hoek Zeelandweg-

Oost/Doornedijkje te Steenbergen. 

 

Bezwaarden hebben verklaard het perceel te hebben gekocht in 2003, waarbij de paardenstal en 

de container in huidige staat aanwezig waren. Bezwaarden hebben om dit te onderbouwen een 

verklaring overgelegd van de vorige eigenaar en van de eigenaar van een omliggend perceel. De 

commissie gaat ervan uit dat bezwaarden het perceel hebben gekocht in 2003 met daarop de 

paardenstal en de container. De commissie is van oordeel dat het bezwaar op dit punt gegrond 

verklaard dient te worden, waardoor het eerste gedeelte van de last, het bouwen zonder of in strijd 

met een omgevingsvergunning, niet in stand kan blijven. De overige bezwaren zijn ongegrond. 

 



 

 

5-22. Het opleggen van lasten onder dwangsom vanwege het gebruik van de huizen op het "Park aan het 

Veer" te Nieuw-Vossemeer in strijd met het bestemmingsplan. 

 

Om over te kunnen gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom, dient er sprake te zijn van 

een overtreding. Bij de voorbereiding van het besluit, dient het college op grond van artikel 3:2 van 

de Awb de nodige kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. 

 

De commissie is van oordeel dat het college pas handhavend kan optreden door middel van een 

last onder dwangsom indien is vastgesteld dat er sprake is van een overtreding van het 

bestemmingsplan. Om een overtreding van het bestemmingsplan vast te stellen dient het college 

controles uit te voeren, waarbij per huisje moet worden onderzocht of sprake is van een overtreding 

van het bestemmingsplan. Hierbij dient het college de zorgvuldigheid van artikel 3:2 van de Awb in 

acht te nemen. 

 

Voor een zorgvuldige voorbereiding is het volgens de commissie van belang dat de 

controlerapporten voldoen aan bepaalde eisen. De commissie is van oordeel dat de 

controlerapporten niet voldoen aan de eisen die daaraan gesteld moeten worden die volgen uit 

jurisprudentie. Dit gebrek kan niet worden gepasseerd nu niet op grond van ander bewijs of 

anderszins kan worden vastgesteld wat of wie er nu precies is aangetroffen in de betreffende 

zomerhuisjes en waaruit de relatie tussen de aangetroffen bewoners bestaat. De commissie is van 

oordeel dat het college niet de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het voorbereiden 

van de besluiten. Het college heeft op deze wijze niet voldoende kunnen constateren of er sprake 

is van een overtreding, waardoor het college naar het oordeel van de commissie op basis van deze 

controlerapporten niet bevoegd is handhavend op te treden. 

 

Het college heeft erkend dat hij bij het nogmaals bestuderen van de lijsten heeft moeten 

constateren dat bijna de helft van de besluiten niet op juiste gronden is genomen. Voor de overige 

zomerhuisjes van bezwaarden is het college van mening dat er wel voldoende grond bestaat om 

een last onder dwangsom op te leggen. Naar het oordeel van de commissie zijn de besluiten niet 

voldoende zorgvuldig voorbereid en daarmee in strijd met artikel 3:2 Awb. Het voorgaande leidt 

volgens de commissie ook naar het oordeel dat de besluiten niet berusten op een deugdelijke 

motivering en daarmee in strijd met artikel 3:46 Awb zijn genomen. 

 

Overigens is de commissie van oordeel dat het college niet juist is omgegaan met het 

procesdossier. Het volledige procesdossier had 10 dagen voor de hoorzitting ter inzage moeten 

liggen voor partijen. In dit procesdossier hadden zich alle stukken moeten bevinden waarop het 

college zich heeft beroepen. Het is niet de bedoeling dat partijen zelf initiatief moeten nemen om 

stukken op te vragen die niet bij het procesdossier zijn gevoegd, maar waarop het college wel een 

beroep doet. 

 

De commissie is van oordeel dat de bezwaren met betrekking tot de zorgvuldige voorbereiding en 

deugdelijke motivering van de besluiten gegrond dienen te worden verklaard. 

 

Afdeling Publiekszaken 

23. Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een keerwand aan het adres 

Stoofdijk 29 te Dinteloord. 

 

In de omgevingsvergunning was opgenomen dat het speeltoestel, onderdeel van de 

vergunningaanvraag, vergunningvrij geplaatst kon worden. Het college heeft tijdens de 

bezwaarprocedure aangegeven in heroverweging te zullen oordelen dat het speeltoestel niet 

vergunningvrij gerealiseerd kan worden. Het college heeft het speeltoestel getoetst aan de in artikel 

2.10 Wabo opgenomen weigeringsgronden. Aan alle toetsingscriteria wordt voldaan volgens het 



 

 

college, waardoor er geen sprake is van weigeringsgrond als bedoeld in artikel 2.10 Wabo en de 

omgevingsvergunning kan en moet worden verleend bij beslissing op bezwaar. 

 

De commissie volgt de redenering van het college en is van oordeel dat het speeltoestel niet 

vergunningvrij gerealiseerd had kunnen worden. De commissie is van oordeel dat het aangevoerde 

bezwaar op dit punt gegrond is en dat het bestreden besluit op dit punt dient te worden herroepen. 

Volgens de commissie dient de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het speeltoestel 

opnieuw te worden beoordeeld in het kader van de heroverweging bij beslissing op bezwaar. 

 

Ingetrokken bezwaarschriften en teruggenomen besluiten 

De commissie heeft begrepen dat in twintig gevallen met betrokkenen is afgesproken om op een andere 

wijze tegemoet te komen aan hun bezwaren ten aanzien van de door hen bestreden besluiten. Deze 

bezwaarschriften werden uiteindelijk door de bezwaarmakers ingetrokken, voordat het kwam tot 

doorsturen naar en in behandeling nemen door de commissie. 

 

Besluitvorming afwijkend van advisering door commissie 

Met betrekking tot het in de rubriek “Advies bezwaar gegrond verklaren” behandelde bezwaren heeft de 
commissie kennis genomen dat alle beslissingen op bezwaar conform het advies van de commissie zijn 

besloten. 

 

* Aanvulling: 

Bij het onder nummer 1 behandelde bezwaar in genoemde rubriek heeft het college besloten om 

belanghebbenden niet opnieuw in de gelegenheid te stellen om te reageren op het nieuw extern 

ingewonnen mantelzorgadvies. Dit omdat de strekking ervan identiek was aan het interne advies, zodat er 

inhoudelijk geen verschil was en waarmee de deskundigheid en onafhankelijkheid van Vraagwijzer is 

bevestigd.  

 

Beslissingen op bezwaar 

 MO R&B RO HH* PUB OND Totaal 

Tijdig 

 

9 4 3 2 7 2 27 

Niet-tijdig 

 

2  2 2 31 5 0 42 

Conform 

 

2 2 3 29 7 0  43 

Contrair 

 

0 0 0 1 0 0 1 

 
 
Beroepszaken  

Na de beslissing op ingediende bezwaarschriften, behandeld door de bezwaarschriftencommissie in 

2014, zijn er 26 gevallen bekend waarin beroep is ingesteld tegen de beslissing op bezwaar, waarvan 23 

betrekking hadden op het dossier “Sunclass”.  
 

Afdeling Beleid, taakveld Handhaving 

1. Het afwijzen van het verzoek om handhaving jegens café-restaurant De Commerce te Kruisland. 

 

De commissie heeft ten aanzien van dit bezwaarschrift geadviseerd de bezwaren gedeeltelijk 

gegrond te verklaren (zie het onder 3 behandelde bezwaar in de rubriek “Advies bezwaar gegrond 
verklaren”). Het college heeft dit advies conform overgenomen bij beslissing op bezwaar. 
 



 

 

Tegen dit besluit is beroep ingesteld; deze procedure loopt momenteel nog. 

 

2-24. Het opleggen van lasten onder dwangsom vanwege het gebruik van de huizen op het "Park aan het 

Veer" te Nieuw-Vossemeer in strijd met het bestemmingsplan. 

 

De commissie heeft ten aanzien van deze 23 bezwaarschriften geadviseerd de bezwaren 

gedeeltelijk gegrond te verklaren (zie de onder 5-22 behandelde bezwaren in de rubriek “Advies 
bezwaar gegrond verklaren”). Het college heeft dit advies conform overgenomen bij beslissing op 
bezwaar. 

 

Tegen deze besluiten is beroep ingesteld; deze procedure loopt nog. De rechtbank heeft ter zitting 

bepaald dat de beslissingen van januari/februari 2015 (de nieuw opgelegde lasten onder 

dwangsom) in de plaats zullen treden van de eerder genomen beslissingen op bezwaar.  

 

Afdeling Beleid, taakveld Maatschappelijke Ontwikkeling 

25. Het afwijzen van het verzoek tot financiële tegemoetkoming voor de kosten van de aanschaf van een 

rolstoelbus in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

 

De commissie heeft ten aanzien van dit bezwaarschrift geadviseerd de bezwaren ongegrond te 

verklaren. Het college heeft dit advies conform overgenomen bij beslissing op bezwaar. 

 

De rechtbank heeft een tussenuitspraak gedaan. De rechtbank is tot de conclusie gekomen dat het 

bestreden besluit niet zorgvuldig is voorbereid en onvoldoende is gemotiveerd, zodat het in strijd is 

met artikel 3.2 en 7:12 van de Awb. Het beroep is om die reden gegrond en het bestreden besluit 

komt voor vernietiging in aanmerking. Op grond van artikel 8:51a, eerste lid, van de Awb kan de 

rechtbank het bestuursorgaan in de gelegenheid stellen een gebrek in het bestreden besluit te 

herstellen of te laten herstellen, de zogeheten “bestuurlijke lus”. De rechtbank ziet aanleiding om 
van deze mogelijkheid gebruik te maken. De rechtbank geeft het college opdracht om alsnog een 

advies te vragen aan de MO-zaak, gericht op de vermoeidheids- en pijnklachten van eiseres, 

waarbij betrokken wordt de door eiseres overgelegde medische informatie en hetgeen in 

overweging […] is vermeld. De rechtbank verzoekt de arts van de MO-zaak contact op te nemen 

met de behandelend neuroloog en te motiveren wanneer hij dit niet noodzakelijk acht. De 

rechtbank zal daarna beoordelen of de rechtsgevolgen van het te vernietigen besluit in stand 

kunnen blijven. 

 

Afdeling Publiekszaken 

26. Het niet inwilligen van het correctieverzoek en het niet wijzigen van persoonsgegevens in de 

gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Steenbergen.   

 

De commissie heeft ten aanzien van dit bezwaarschrift geadviseerd de bezwaren ongegrond te 

verklaren. Het college heeft dit advies conform overgenomen bij beslissing op bezwaar. 

 

De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard. Zoals in de uitspraak staat, is het belangrijkste 

bezwaar van eiser dat het college vooringenomen zou zijn. Het college zou hebben aangegeven 

dat het niet bereid is tot wijziging van de persoonsgegevens, ongeacht welke documenten worden 

overgelegd. Dit wordt door het college betwist. Het college stelt dat uitleg is gegeven over de 

benodigde documenten en dat is gewezen op eventuele strafbare feiten als blijkt dat er onder ede 

onjuiste verklaringen zijn afgelegd. Ter zitting is gebleken dat dit op een misverstand bij de 

gemachtigde van eiser berust. De rechtbank heeft geen reden om aan de uitleg van het college te 

twijfelen en deze beroepsgrond wordt dan ook verworpen. 

 

Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State; deze procedure loopt momenteel nog.  



 

 

Trends en vooruitzichten 

In 2011 en 2012 zijn er geen jaarverslagen van de commissie beschikbaar en zijn niet alle door het 

college ontvangen bezwaarschriften geregistreerd door het secretariaat van de commissie. Het aantal 

ontvangen bezwaarschriften in 2013 geeft geen volledig beeld van het totaal aantal door het college 

ontvangen bezwaarschriften. Hier was door het interne werkproces en de wijze van registreren geen zicht 

op. 

 

Sinds 2014 is de leidende rol van de procedure bij de secretaris neergelegd. Dit naar aanleiding van de 

door Vijverberg Juristen uitgevoerde Legal audit in 2012. Naar aanleiding van een aantal aanbevelingen 

is een intern werkproces (procedurebeschrijving) opgesteld, welke in januari 2014 is geïmplementeerd in 

de organisatie.  

 

De secretaris heeft in 2014 alle bezwaarschriften geregistreerd om op deze manier meer inzicht te krijgen 

in, onder andere, het aantal ontvangen bezwaarschriften, het aantal door de commissie behandelde 

bezwaarschriften, de wijze van afdoen van de bezwaarschriften en de termijn van afdoen van de 

bezwaarschriften. Hiermee zal verder gegaan worden in de komende jaren. 

 

Per 1 april 2015 zal de nieuwe Verordening commissie bezwaarschriften Steenbergen 2015 van 

toepassing zijn. Daarin is onder meer bepaald dat voordat de commissie tot inhoudelijke behandeling van 

een bezwaarschrift overgaat, zij eerst onderzoekt of er andere mogelijkheden bestaan om tot 

overeenstemming te komen. Dit zal verder uitgewerkt worden in 2015. 

 

Mevrouw E.C.M. Hameeteman is per 1 januari 2015 aangewezen als plaatsvervangend secretaris ter 

vervanging van de heer J.H. van den Hof en mevrouw M. Durmaz. Mevrouw B. Janzen blijft tweede 

plaatsvervangend secretaris. 

 

Plenaire bijeenkomst 

In het jaar 2013 zijn de leden van het college van burgemeester en wethouders en de 

bezwaarschriftencommissie niet plenair bijeengekomen. In 2014 heeft de plenaire bijeenkomst 

plaatsgevonden op 18 februari 2014; hiervan is een verslag opgemaakt door de secretaris (zie bijlage 2). 

 

Aanbevelingen 

Tijdens de plenaire bijeenkomst van 18 februari 2014 zijn een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder 

het organisatiebreed verbeteren van de motivering van besluiten. De commissie constateert in het jaar 

2014 dat er nog niet voldoende verbetering heeft plaatsgevonden. Met name wanneer een besluit voor de 

betrokkene negatieve gevolgen heeft, is het van belang dat het besluit voldoende wordt gemotiveerd en 

dat dit niet pas bij de hoorzitting wordt gedaan. 

 

Daarnaast zijn de commissie en de secretaris vaak niet op de hoogte van beroepen die zijn ingesteld na 

de bezwaarprocedure en de uitkomst van deze beroepen. De commissie zou het op prijs stellen dat zij 

hiervan in de toekomst op de hoogte wordt gehouden.  

 

Tot slot 

Als algemene doelstelling hanteert de bezwaarschriftencommissie het op een onafhankelijke, 

laagdrempelige wijze horen van burgers die een bezwaarschrift hebben ingediend en het hierover 

adviseren aan de gemeentelijke bestuursorganen. 

 

De commissie gaat er vanuit dat zij deze doelstelling ook in dit verslagjaar weer naar tevredenheid heeft 

gerealiseerd. Zij bedankt eenieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd en het haar mogelijk heeft 

gemaakt om haar adviesrol te vervullen. 



 

 

Bijlage 1 

 

 

Namen, titels en (neven)functies van de leden van de commissie         per 1 januari 2015 

 

Mevrouw mr. P.M.E. van Oosterhout (Petra)     voorzitter bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

- juridisch adviseur, gemeente Schouwen-Duiveland; 

- voorzitter bezwaarschriften commissie, kamer voor sociale aangelegenheden / lid 

bezwaarschriftencommissie, kamer algemene zaken, gemeente Etten-Leur; 

- lid bezwaarschriftencommissie, gemeente Rucphen. 

 

De heer mr. G.M. van Belzen (Maurits)                lid bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

- gemeentejurist / adviseur openbare veiligheid / plv. griffier gemeenteraad,  gemeente Goes; 

- voorzitter algemene kamer bezwaarschriftencommissie / lid klachtencommissie, gemeente 

Schouwen-Duiveland; 

- voorzitter bezwaarschriftencommissie / voorzitter klachtencommissie, gemeente Veere; 

- commissaris woningbouwcorporatie Zeeuwland. 

 

Mevrouw mr. A.B. Evertz (Annebeth)                 lid bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

- afdelingsjurist, afdeling Maatschappelijke Dienstverlening, gemeente Bergen op Zoom;  

- voorzitter / lid bezwaarschriftencommissie, gemeente Schouwen-Duiveland; 

- plv. voorzitter / lid bezwaarschriftencommissie, Orionis Walcheren; 

- statenlid, provincie Zeeland. 

 

De heer mr. M.L.B. Spruijt (Martijn)                 lid bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

- gemeentejurist / plv. secretaris bezwaarschriftencommissie, gemeente Etten-Leur; 

- lid bezwaarschriftencommissie, Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;  

- lid bezwaarschriftencommissie / plv. lid klachtencommissie, gemeente Schouwen-Duiveland; 

- lid bezwaarschriftencommissie, gemeente Tholen; 

- lid tuchtcommissie, Badminton Nederland; 

- buurtbemiddelaar, Roosendaal, via Traverse.  

 

Mevrouw mr. B.J.M. Verras (Bianca)                 lid bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

- juridisch beleidsmedewerker DCMR Milieudienst Rijnmond, Schiedam; 

- lid bezwaarschriftencommissie, gemeente Rucphen. 

 



 

 

Mevrouw mr. M. Willemsen-Busse (Marije)   secretaris bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

 - niet van toepassing. 

 

De heer J.H. van den Hof (John)         plv. secretaris bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

- medewerker staf, gemeente Steenbergen. 

 

Mevrouw mr. B. Jansen           plv. secretaris bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

 - juridisch controller, gemeente Steenbergen. 

 

Mevrouw M. Durmaz           plv. secretaris bezwaarschriftencommissie 

(neven)functies: 

 - juridisch medewerker, gemeente Steenbergen. 
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Verslag plenaire bijeenkomst  

Datum:  18 februari 2014 

Tijdstip:  12:30 – 13:45 uur 

Locatie:  gemeentehuis Steenbergen, kamer B&W 

 

Aanwezig:   

 

Namens het gemeentebestuur: 

De heer J.A.M. Vos (burgemeester) 

De heer L.C.M. Heijmans (wethouder) 

Mevrouw M. Termeer (wethouder) 

De heer C.J.M. van Geel (wethouder) 

De heer A.M.C. van Kesteren (wethouder) 

 

De heer R. Bogers (plaatsvervangend gemeentesecretaris) 

 

Namens de bezwaarschriftencommissie:  

Mevrouw mr. P.M.E. van Oosterhout (voorzitter) 

Mevrouw mr. A.B. Evertz (lid) 

De heer mr. G.M. van Belzen (lid) 

De heer mr. M.L.B. Spruijt (lid) 

Mevrouw mr. B.J.M. Verras (lid) 

 

Mevrouw mr. M. Willemsen-Busse (secretaris bezwaarschriftencommissie) 

De heer J.H. van den Hof (plaatsvervangend secretaris bezwaarschriftencommissie) 

 

 

Inleiding 

De bijeenkomst wordt door de burgemeester geopend met een voorstelronde.  

 

Naar aanleiding van vragen van de burgemeester vertelt de voorzitter van de commissie dat de 

commissieleden ieder een aantal specialisaties heeft als jurist en de commissieleden elke 4 jaar, met het 

aftreden van het college kunnen worden herbenoemd.  

 

Jaarverslag 

Vervolgens geeft de voorzitter een toelichting op het jaarverslag. Wat uit het jaarverslag met name naar 

voren komt is dat in geval van gegrondverklaring van het bezwaarschrift het vaak de motivering van het 

besluit betreft. De voorzitter geeft een toelichting op de twee bezwaarschriften van de Stichting Sirene, 

waarbij het verschil tussen deze twee zaken en de verklaring van de verschillen in de adviezen 

verduidelijkt wordt. Met deze uitleg is het verschil tussen deze twee adviezen duidelijk voor het college. 

De burgemeester geeft aan dat in het college niet werd begrepen waarom er twee verschillende adviezen 

zijn gegeven door de commissie. Met deze uitleg van de commissie is dit wel helder. Het is een leerpunt 

voor de organisatie dat in de nota aan het college dit verschil duidelijker had moeten worden verwoord. 

Wellicht zou dit in de toekomst via de secretaris direct uit de weg geholpen kunnen worden.  

 

Motivering 

Ten aanzien van de bezwaarschriften die gegrond verklaard zijn, werd opgemerkt dat dit in veel gevallen 

om een motiveringsgebrek ging. Ook dit is een punt van verbetering voor de organisatie. De 

belangenafweging en de stappen die genomen zijn door het college om tot het besluit te komen, dienen 

duidelijk uit het besluit benoemd te worden. Er wordt ook benoemd dat het wellicht goed is een alinea aan 



 

 

de bezwaarclausule toe te voegen waarin staat dat men eerst contact op kan nemen voor uitleg, alvorens 

tot het indienen van een bezwaarschrift over te gaan.  

 

Premediation 

Vervolgens wordt gesproken over premediation. Hiermee kan het aantal bezwaarschriften dat aan de 

commissie wordt voorgelegd worden verminderd.  

 

Overig 

De commissie geeft aan dat er structureel geen fundamentele problemen zijn binnen de gemeente 

Steenbergen, zoals het niet orde zijn van bestemmingsplannen of verordeningen. Als er incidenteel iets 

niet in orde is, wordt dit alsnog opgelost.  

 

In het jaarverslag staat dat er geen zicht is op het aantal bezwaarschriften dat in totaal is binnengekomen, 

of de termijn van behandeling van bezwaarschriften wordt gehaald en het aantal beroepszaken. Het 

college zou graag inzicht hierin hebben. Dit is in de nieuwe procedure zoals die per 1 januari 2014 geldt 

meegenomen.  

 

De commissie en het college zien de meerwaarde van de plenaire bijeenkomst in en zien dit graag 

jaarlijks terugkomen.  

 

Afspraken 

Naar aanleiding van de plenaire bijeenkomst, zijn er een aantal afspraken gemaakt waaraan gewerkt zal 

worden, namelijk:  

- het registreren van het aantal ontvangen bezwaarschriften; 

- het registreren van de  termijnen waarbinnen de bezwaarschriften worden behandeld; 

- het registreren van het aantal beroepszaken; 

- het organisatiebreed zorgen voor betere motivering van besluiten.  
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