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Steenbergen; 20 december 2022

Aan de Raad,

Het college heeft tijdens de vergadering van 20 december 2022 besloten het jaarverslag 2021 van 
de Commissie Bezwaarschriften aan uw raad door te sturen.

Er zijn in 2021 46 bezwaarschriften in behandeling genomen. Hiervan zijn drie bezwaarschriften 
gericht tegen besluiten van de burgemeester, te weten tweemaal tegen een besluit waarbij een 
last onder bestuursdwang is opgelegd en eenmaal tegen een besluit tot oplegging van een 
gebiedsverbod. De overige bezwaarschriften zijn gericht tegen collegebesluiten.

Het aantal van 46 behandelde bezwaarschriften, is een gemiddeld aantal, gezien de behandelde 
bezwaren in de voorgaande járen: 2020 (47), 2019 (48), 2018 (21), 2017 (55), 2016 (86). De 
commissie heeft van de 46 bezwaarschriften tweemaal keer geadviseerd aan de burgemeester 
en veertien keer aan het college. De bezwaarschriften die voorgelegd zijn aan de commissie 
lagen op het terrein van openbare orde en veiligheid (2), omgevingsrecht (12), handhaving (1) en 
privacy (1).

De commissie heeft negen keer geadviseerd de voorgelegde bezwaarschriften ongegrond te 
verklaren, waarvan eenmaal met verbetering van de motivering. Daarnaast heeft de commissie 
eenmaal geadviseerd om een bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. De reden hiervan is 
dat er geen sprake meer was van een procesbelang waardoor de bezwaarmaker niet meer 
aangemerkt kon worden als belanghebbende.

Van de 46 bezwaarschriften heeft de commissie zes keer geadviseerd om de voorgelegde 
bezwaarschriften gegrond te verklaren. Dit betrof de herroeping van vier besluiten. Eenmaal 
heeft de commissie het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond verklaard. Dit betrof een last onder 
bestuursdwang ínhoudende de sluiting van een woning en loodsen. De reden dat de commissie 
van oordeel was dat het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond moest worden verklaard was, omdat 
het bestuursorgaan niet voldoende had gemotiveerd waarom de sluiting van de woning ook 
noodzakelijk en evenredig was, waardoor het bestuursorgaan niet in redelijkheid van zijn 
bevoegdheid gebruik had mogen maken. De commissie was van mening dat er ten aanzien van 
de sluiting van de woning onvoldoende kennis was vergaard naar de relevante feiten omtrent de 
vraag of er wel of niet (gedeeltelijk) werd gewoond in betreffende woning. Het gegeven dat een 
woning 'onbewoond leek' is naar het oordeel van de commissie onvoldoende om de woning aan 
te merken als lokaal en deze te sluiten voor de duur van 15 maanden.
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Een ander bezwaarschrift was gericht tegen een verleende omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van een kap op een garage. De commissie kwam hierbij tot het oordeel dat er geen 
sprake was van een gebonden beschikking en dat het bestuursorgaan in de beslissing op 
bezwaar alsnog moest beoordelen often aanzien van het bouwplan kon worden afgeweken van 
het vigerende bestemmingsplan. De laatste vier bezwaarschriften waren gericht tegen twee 
besluiten waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het tijdelijk huisvesten van 
arbeidsmigranten. De commissie was hierbij van oordeel dat niet voldaan was aan alle 
voorwaarden in het vigerende bestemmingsplan om hiervan af te wijken. Daarnaast ontbrak een 
daadkrachtige motivering ten aanzien van een aantal van deze voorwaarden.

De bestuursorganen hebben het advies van de commissie in de beslissing op bezwaar in alle 
gevallen gevolgd.

Aangezien er slechts vier besluiten zijn herroepen, kan worden geconcludeerd dat de 
bestuursorganen de besluiten over het algemeen zorgvuldig hebben voorbereid en goed hebben 
gemotiveerd.

Van de 46 bezwaarschriften zijn er vijf bezwaarschriften ingetrokken door middel van informele 
gesprekken. De bezwaren zijn om diverse redenen ingetrokken. In informele gesprekken wordt 
onder andere uitleg gegeven over het bestreden besluit en worden er onderling afspraken 
gemaakt met partijen. In enkele gevallen heeft het college besloten om een besluit te wijzigen.

Het aantal bezwaarschriften dat is ingetrokken naar aanleiding van de informele aanpak is veel 
minder groot dan in het jaar 2020, waarin van de 47 bezwaarschriften 25 bezwaarschriften zijn 
ingetrokken na inzet van de informele aanpak. De reden hiervan is niet te benoemen. Het valt de 
commissie wel op dat er op 31 december 2021 nog 18 bezwaarschriften in behandeling waren. 
Hierbij moet ook vermeld worden dat onder de nog in behandeling zijnde bezwaarschrfiten ook 
zeven bezwaarschriften waren gericht tegen eenzelfde besluit, namelijk de verleende 
omgevingsvergunning voor het vergroten van een bestaande supermarkt.
Het aantal nog in behandeling zijnde bezwaarschriften per 31 december 2021 is groot, ook ten 
opzichte van de voorgaande járen. Bij veel van deze bezwaarschriften is echter de informele 
aanpak ingezet. Alhoewel de afhandeling van deze bezwaren eind december 2021 nog niet 
bekend was, kan inmiddels wel vastgesteld worden dat van deze 18 bezwaarschriften negen 
bezwaarschriften zijn ingetrokken door middel van de informele aanpak

In verband met de coronamaatregelen heeft de commissie de zittingen in de raadzaal gehouden 
in plaats van in B001. De commissie is tijdens de hoorzitting ook in deze ruimte op zodanige wijze 
gepositioneerd dat, als er zich een veiligheidsincident voordoet, de commissie dan snel de ruimte 
kan verlaten. De secretaris van de commissie heeft de beschikking over mogelijkheden om, zo 
nodig, het interventieteam snel op te roepen. Tijdens de gehouden hoorzittingen hebben zich 
gelukkig geen incidenten voorgedaan. De commissie laat regelmatig (onaangekondigd) een test 
uitvoeren om zodoende zich ervan te vergewissen dat dit proces, met betrekking tot het 
inschakelen van het interventieteam, optin^aal werkzaam is.
Hoogachtend, \

burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de burgęrr/eester,de secretary

.P. van demtíelt, MBA
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