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1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de Commissie Bezwaarschriften over 2018. Met dit jaarverslag 

geeft de commissie een overzicht van de door haar verrichte werkzaamheden. Hieronder vindt u 

eerst de samenstelling van de commissie. Vervolgens vindt u een overzicht van de behandelde 

bezwaarschriften in 2018. De commissie legt daarbij uit welke adviezen zij aan de betreffende 

bestuursorganen heeft gegeven ten aanzien van de voorgelegde bezwaarschriften.  De 

commissie geeft ook aan of het bestuursorgaan het advies heeft gevolgd. Daarnaast gaat de 

commissie in op de inzet van de informele aanpak en de resultaten hiervan. Ook geeft de 

commissie een overzicht van de uitspraken die zijn gedaan in beroepen gericht tegen de 

beslissingen op bezwaren. Als laatste geeft de commissie een aantal aanbevelingen mee. 

 

2. Samenstelling commissie 

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

De heer mr. G.M. van Belzen (plaatsvervangend 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 2018 ondersteund door: 

Mevrouw G. van ’t Noordende  

Mevrouw  mr. N. van Nispen (plaatsvervangend secretaris); 

Mevrouw mr. B. Jansen (plaatsvervangend secretaris). 

 

3. Behandelde bezwaarschriften 

Per 1 januari 2018 bedroeg het resterend aantal te behandelen bezwaarschriften 5. In 2018 zijn 

16 nieuwe bezwaarschriften ontvangen. Het totaal komt hiermee op 21 bezwaarschriften.  

 

Hieronder vindt u een splitsing per afdeling. 
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4. Uitgebrachte adviezen 

Van de 21 bezwaarschriften heeft de commissie er 3 behandeld in 2 hoorzittingen. Bij één 

bezwaarschrift heeft de commissie geadviseerd zonder hoorzitting. De commissie heeft het 

betreffende bestuursorgaan als volgt geadviseerd: 

Ongegrond      3  

Niet-ontvankelijk     1 

Gegrond      0 

Gedeeltelijk gegrond    0 

Er zijn 4 bezwaarschriften ingetrokken en 9 bezwaarschriften informeel afgerond. Daarnaast zijn 

er nog 4 bezwaarschriften in behandeling. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van bovengenoemde adviezen in percentages van het totaal 

aantal behandelde bezwaarschriften door de commissie.  Daarnaast wordt onder andere inzicht 

gegeven in de bezwaren die op informele wijze zijn afgerond en de ingetrokken bezwaren. 

 

% Afhandeling bezwaren (totale organisatie) 

 

 
 

 

Advisering Commissie Bezwaarschriften 

De commissie heeft 3 keer geadviseerd de voorgelegde bezwaarschriften ongegrond te verklaren. 

Bij één bezwaarschrift heeft de commissie ook geadviseerd om de motivering aan te vullen. De 

aanvulling van de motivering zag op nadere uitleg van de toetsing van de aanvraag aan het 

beleid, het onderzoek op dit punt en de schriftelijke vastlegging hiervan in de vorm van een 

bestuurlijke rapportage. 

 

Bij één bezwaarschrift heeft de bezwaarmaker de gronden niet ingediend. De commissie heeft 

dan ook besloten vanwege de kennelijke niet-ontvankelijkheid, gebruik te maken van haar 

wettelijke bevoegdheid, om de bezwaarmaker niet te horen. Zij heeft geadviseerd het 

bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. 

 

Het betreffende bestuursorgaan heeft bovenstaande adviezen van de commissie gevolgd in de 

beslissingen op bezwaar. 
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Ingetrokken bezwaren naar aanleiding van de informele aanpak 

De commissie onderzoekt, voordat het tot inhoudelijke behandeling van het bezwaarschrift 

overgaat, of er andere mogelijkheden bestaan om tot overeenstemming te komen. De secretaris 

verricht daartoe de nodige handelingen in samenspraak met de behandelend ambtenaar (artikel 7 

Verordening commissie bezwaarschriften 2015). Dit kan bijvoorbeeld door het opnemen van 

telefonisch contact met de bezwaarmaker om uitleg te geven over het besluit, dan wel de 

bezwaarmaker in de gelegenheid te stellen uitleg te geven over het bezwaarschrift. Ook kan het 

bestuursorgaan het besluit heroverwegen voordat het tot een hoorzitting komt. Daarnaast kan de 

informele aanpak of mediation toegepast worden als de situatie zich daarvoor leent.  

 

Het is de commissie bekend dat binnen de gemeente Steenbergen gemeentebreed de informele 

aanpak is ingezet. Dit houdt in dat de behandelend ambtenaar met vrijwel iedere bezwaarmaker 

en eventueel overige belanghebbende(n) een informeel gesprek voert. Naar aanleiding van deze 

informele gesprekken zijn er 9 bezwaren ingetrokken. Gezien het totaal aantal behandelde 

bezwaren (21) is dit netto 43%. In 2017 zijn er 55 bezwaarschriften behandeld. Er zijn 13 

bezwaarschriften ingetrokken naar aanleiding van een informeel gesprek. Dit is netto 24%.  

 

De bezwaren zijn om diverse redenen ingetrokken. Bij twee bezwaren die waren ingediend door 

één bezwaarmaker is formele mediation toegepast. De bezwaarmaker had naast deze bezwaren 

ook een beroep ingediend in een separate zaak. De mediator heeft diverse gesprekken gevoerd 

met partijen en dit heeft geresulteerd in een oplossing waar alle partijen tevreden mee zijn. Deze 

afspraken zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De bezwaarmaker heeft daarna 

zowel de twee bezwaren als ook het ingediende beroep ingetrokken.  

 

Verder ziet de commissie dat er in de informele gesprekken onder andere praktische afspraken 

gemaakt worden over de uitvoering van een verleende omgevingsvergunning, uitleg wordt 

gegeven over het bestreden besluit en het rechtstreeks en betrokken belang bij het bestreden 

besluit. In een enkel geval kwam uit het informeel gesprek naar voren dat het de bezwaarmaker 

niet om het bestreden besluit ging, maar om een andere situatie waarover de inwoner buiten de 

bezwaarprocedure met de gemeente in gesprek is gegaan. Ook is verwijzing naar 

Buurtbemiddeling aan de orde geweest. Bij één bezwaarschrift zijn partijen met tussenkomst van 

Buurtbemiddeling tot een oplossing gekomen. 

 

Ingetrokken bezwaren 

De commissie heeft geconstateerd dat er ook vier bezwaren zijn ingetrokken, zonder de inzet van 

informele aanpak. In twee zaken heeft het bestuursorgaan ambtshalve het besluit gewijzigd. 

Eenmaal naar aanleiding van een soortgelijk bezwaarschrift waarin door de commissie is 

geadviseerd om dat bezwaarschrift gegrond te verklaren, gezien de formulering van de last onder 

dwangsom. In het andere geval constateerde het  bestuursorgaan dat er een omissie zat in de 

gemeentelijke regelgeving. In één geval ging het om een zienswijze in plaats van een 

bezwaarschrift en in het laatste geval heeft de bezwaarmaker het bezwaarschrift zonder reden 

ingetrokken. 

 

De commissie concludeert uit het aantal ingetrokken bezwaren, waarvan een groot aantal naar 

aanleiding van informele gesprekken, dat de informele aanpak van de organisatie zijn vruchten 

afwerpt. Als (de vertegenwoordiger) van het bestuursorgaan op informele wijze in gesprek met 

partijen, worden de belangen van partijen helder, de partijen worden serieus genomen en dit kan 

tot een oplossing leiden die door beide partijen wordt gedragen. Dit draagt bij aan de 

tevredenheid van de burgers. 
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5. Beroepen  

Het is de commissie gebleken dat tegen geen enkele beslissing op bezwaar in 2018 beroep is 

ingediend bij de rechtbank. 

 

Er zijn inmiddels uitspraken gedaan c.q. procedures afgehandeld in 2018 inzake (hoger) 

beroepen die ingediend zijn in 2017.  

 

 Drie ingediende beroepen gericht tegen de beslissingen op bezwaar waarbij de bezwaren niet 

ontvankelijk zijn verklaard.  De bezwaren zijn gericht tegen een verleende 

omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, 
‘Bouwen’ en ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ in Nieuw-Vossemeer voor het oprichten van 

een natuur educatieve speeltuin met bijbehorende voorzieningen. In deze beroepen is 

formele mediation toegepast. Naar aanleiding hiervan zijn de beroepen ingetrokken. 

 

 Ingediend beroep gericht tegen de beslissing op bezwaar waarbij de bezwaren gedeeltelijk 

gegrond zijn verklaard. De bezwaren waren gericht tegen het besluit waarbij een indicatie 

voor Huishoudelijke Ondersteuning Plus is gewijzigd.  Het college heeft in de beslissing op 

bezwaar de verstrekte maatwerkvoorziening gehandhaafd onder toevoeging van een nadere 

motivering en een aanpassing van het leveringsplan. Volgens het college zijn de aanspraken 

van verzoeker voldoende concreet bepaald door in het leveringsplan de (huishoudelijke) 

activiteiten concreet te benoemen en per activiteit de frequentie vast te stellen waarmee de 

genoemde resultaten worden behaald. Daarmee is volgens het college in het geval van 

verzoeker voldoende maatwerk geleverd. De rechtbank heeft op 12 juli 2018 het beroep 

ongegrond verklaard. 

 

 Vervolgens heeft belanghebbende naar aanleiding van de (bovenstaande) uitspraak van de 

rechtbank d.d. 12 juli 2018 hoger beroep en een verzoek om voorlopige voorziening 

ingediend bij de Centrale Raad van Beroep. De CRvB heeft de voorlopige voorziening 

afgewezen. De CRvB heeft echter gelijk uitspraak gedaan in de bodemzaak gericht tegen de 

uitspraak van de rechtbank d.d. 12 juli 2018. De CRvB heeft op 8 oktober 2018 het hoger 

beroep gegrond verklaard, heeft het besluit herroepen en bepaalt dat aan verzoeker 5,5 uur 

per week huishoudelijke ondersteuning moet worden verstrekt. 

 

Op onderstaand ingediend beroep is door de rechter nog geen uitspraak gedaan. 

 Ingediend beroep gericht tegen de beslissing op bezwaar waarbij het college heeft besloten 

de bezwaren ongegrond te verklaren. De bezwaren zijn gericht tegen een verleende 

omgevingsvergunning voor de activiteit 'kappen' en 'werk of werkzaamheden uitvoeren' voor 

het kappen van 23 bomen en opschot in het talud van de waterloop 'De Ligne' aan de 

Ligneweg in Steenbergen.  

 

6. Aandachtspunten/aanbevelingen 

Het valt de commissie op dat er veel minder bezwaren zijn ingediend dan in 2017. De reden 

hiervan kan zijn gelegen in de goede kwaliteit van besluiten, maar ook dat ambtenaren 

aanvragers meer meenemen in het primaire proces en bij conflictering in belangen het gesprek 

aangaan.  

 

Informele aanpak/mediation 

De commissie is van mening dat met goede communicatie er eerder consensus tussen partijen 

wordt bereikt en daarmee ook meer tevreden burgers. De commissie beveelt het dan ook aan om 

de inzet van de informele aanpak c.q mediation onder de aandacht te blijven brengen van de 

organisatie.  
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De commissie is dan ook erg verheugd dat binnen de organisatie is gestart met het opstellen van 

een mediationplan. Hierdoor kan de inzet van de informele aanpak en formele mediation ook in 

het primaire proces plaatsvinden. 

 

Evaluatiebijeenkomst behandelde bezwaarschriften  

De secretaris heeft een evaluatiebijeenkomst met de behandelaars van de bezwaarschriften 

gehouden. Het doel van deze bijeenkomst is om van elkaar te leren en de kwaliteit van de 

besluiten en/of het inrichten van de procedures te verbeteren. Deze evaluatiebijeenkomst wordt 

als erg leerzaam ervaren en de commissie adviseert om dit te continueren. 

 

Digitalisering bezwaarschriftenproces 

De commissie start dit jaar, met instemming van betreffende partijen, met het opnemen van de 

hoorzittingen. De secretaris is daarnaast nog een en ander aan het uitzoeken voor wat betreft het 

digitaal toesturen van de stukken aan de commissie. 

 

Veiligheid commissie en facilitering  

De commissie houdt de hoorzittingen in kamer B001 op het gemeentehuis. Vanuit de 

bestuursorganen is in het de afgelopen jaar aandacht geweest voor de veiligheid van de 

commissie tijdens de hoorzittingen in deze ruimte. Dit  heeft geresulteerd in een andere opstelling 

van de commissie ten opzichte van de overige partijen. Mocht er zich een veiligheidsincident 

voordoen dan heeft de commissie de mogelijkheid om snel de ruimte te verlaten. Ook heeft de 

voorzitter tijdens de hoorzittingen de beschikking over een beveiligingsknop van het 

interventieteam. Tijdens de gehouden hoorzittingen hebben zich geen incidenten voorgedaan. De 

commissie is zeer tevreden over de aandacht voor de veiligheid van de commissie en de 

maatregelen die hieromtrent zijn genomen. 

 


