Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente
Zeewolde
In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze
besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom
is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken tegen een besluit. In dit
informatieblad kunt u lezen hoe dat in zijn werk gaat.
Wat is een besluit?
Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan van de
gemeente.
De gemeente kent vier bestuursorganen:
Het college van burgemeester en wethouders
De burgemeester
De gemeenteraad
De heffingsambtenaar
Een voorbeeld van een besluit is het toe- of afwijzen van een vergunning.
Bijvoorbeeld: u hebt een omgevingsvergunning aangevraagd en u krijgt een
brief van het bestuursorgaan waarin staat dat uw aanvraag is afgewezen. Die
afwijzing is dan een besluit waartegen u bezwaar kunt maken.
In de situatie dat de vergunning wel aan u wordt verleend, dan kunnen de
omwonenden bezwaar maken.
Wat is een bezwaar?
Met een bezwaarschrift geeft u aan dat u het niet eens bent met een besluit
van een bestuursorgaan. U kunt het bestuursorgaan dan vragen opnieuw
naar het besluit te kijken en te beslissen over uw bezwaarschrift.
Wanneer kunt u bezwaar maken?
Vaak kunt u tegen een besluit van de gemeente bezwaar maken. Er zijn
een paar uitzonderingen die in de wet zijn vastgelegd.
U kunt bijvoorbeeld géén bezwaar maken tegen:
- Een mondelinge mededeling van een ambtenaar of bestuurder van de
gemeente.
- Een informatieve mededeling van de gemeente (bijvoorbeeld over de
bestemming van een perceel in een bestemmingsplan).
- Een uitnodiging om op het gemeentehuis te verschijnen (bijvoorbeeld in
het kader van een heronderzoek).
- Een voorbereidingshandeling (bijvoorbeeld de mededeling dat een
bestuursorgaan van plan is een besluit te nemen, zoals het verlenen van
een evenementenvergunning of het opleggen van een dwangsom).
- Een algemeen verbindend voorschrift zoals een verordening, of een besluit
van algemene strekking zoals een beleidsregel.
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In een besluit zelf, of in de publicatie in de krant, is aangegeven of u bezwaar
kunt maken.
Wie kan bezwaar maken?
U kunt alleen bezwaar maken als u belanghebbende bent.
Een belanghebbende is iemand die een eigen, persoonlijk belang bij een
besluit heeft. In de wet wordt dat omschreven als ‘degene wiens belang
rechtstreeks bij het besluit is betrokken’.
Als u bijvoorbeeld de aanvrager bent van een omgevingsvergunning die is
afgewezen, dan bent u in dat geval belanghebbende bij het afwijzingsbesluit.
Maar een belanghebbende kan ook iemand zijn die woont in de omgeving
van een bouwwerk waarvoor een vergunning is afgegeven.
Om bezwaar te kunnen maken namens een familielid of bekende is een
machtiging nodig. Wanneer er bezwaar wordt gemaakt namens een
vereniging of stichting, moet uit de statuten blijken dat de betreffende
persoon gemachtigd is om namens de vereniging of stichting op te treden.
Om vertraging in de procedure te voorkomen, kunt u in dat geval het beste
een kopie van de statuten meesturen met uw bezwaarschrift.
Hoe wordt een besluit bekendgemaakt?
Een besluit wordt per post toegestuurd aan de aanvrager, en vaak ook
gepubliceerd in huis-aan-huisblad ‘Zeewolde Actueel’.
Als een bestuursorgaan uit zichzelf een besluit neemt vindt ook publicatie in
de krant plaats. Daarnaast zijn de besluiten te vinden op de site van de
gemeente, www.zeewolde.nl/bekendmakingen.
Op welk moment kunt u bezwaar maken?
U kunt een bezwaarschrift indienen vanaf de dag nadat het besluit bekend is
gemaakt.
Houdt u er rekening mee dat de datum van publicatie in het huis-aanhuisblad of op de website vaak anders is dan de datum waarop het besluit is
verzonden. De verzenddatum op het besluit geldt dan als de officiële datum
van bekendmaking.
Vervolgens hebt u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Wanneer u niet
zeker weet of u op tijd een volledig bezwaarschrift kunt indienen, kunt u
binnen de termijn van zes weken een zogeheten ‘pro forma’ bezwaarschrift
indienen. U hoeft dan alleen maar aan te geven tegen welk besluit uw
bezwaarschrift gericht is, en te vragen om meer tijd om uw bezwaarschrift
nader te motiveren. U krijgt dan meestal een termijn van twee weken om uw
bezwaarschrift aan te vullen.
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Hoe kunt u bezwaar maken?
Schriftelijk
In uw bezwaarschrift moet u vermelden/meesturen:
1. Uw naam en adres.
2. De datum.
3. Tegen welk besluit u bezwaar maakt.
4. Reden van uw bezwaar.
5. Uw handtekening.
6. Zo mogelijk een kopie van het besluit.
Als u het bezwaarschrift per post verstuurt, is de datum op de poststempel
belangrijk, want dat is de verzenddatum.
U kunt uw bezwaarschrift ook per fax versturen. Houdt u er in dat geval
rekening mee dat het tijdstip van verzending moet liggen vóór het einde van
de bezwaartermijn.
U kunt uw bezwaarschrift ook afgeven aan de receptie van het gemeentehuis
in Zeewolde.
Als u dat doet, vraag dan altijd om een ontvangstbewijs. Doe uw
bezwaarschrift niet in de brievenbus van het gemeentehuis, want dan heeft
u geen verzend- of ontvangstbewijs waarmee u kunt aantonen dat u tijdig
bezwaar heeft gemaakt.
Digitaal
U kunt digitaal een bezwaarschrift, zienswijze of inspraakreactie indienen
met een e-formulier. Uw DigiD is dan uw officiële ondertekening.
Per e-mail een bezwaarschrift indienen is niet mogelijk, u moet dit doen met
een e-formulier. U vindt dit op www.zeewolde.nl/bezwaar
Let op: dit geldt niet voor het indienen van een bezwaar tegen uw WOZbeschikking en/of aanslagen gemeentelijke belastingen. Deze kunt u op dit
moment alleen schriftelijk indienen.
Beoordeling van het bezwaarschrift
Het bestuursorgaan beoordeelt of uw bezwaarschrift aan alle eisen voldoet.
Is dat niet het geval, dan wordt u in de gelegenheid gesteld de informatie
aan te vullen.
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Wanneer begint en eindigt de bezwaartermijn?
De bezwaartermijn is zes weken en begint op de dag nadat de bekendmaking
heeft plaatsgevonden. Het bestuursorgaan moet het bezwaarschrift vóór het
einde van de termijn ontvangen hebben. Als het bezwaarschrift per post is
verzonden en ná de termijn is binnengekomen, is de poststempel van groot
belang. Als uit de poststempel blijkt dat u het bezwaar binnen de termijn van
zes weken heeft verstuurd, wordt het alsnog in behandeling genomen.
Let op:
- Zes weken zijn 42 dagen: als de termijn begint op een woensdag, is de
laatste dag een dinsdag.
- De datum van publicatie is in veel gevallen niet de startdatum van de
bezwaartermijn. De verzending van het besluit aan de aanvrager geldt als
bekendmaking. De publicatie in het huis-aan-huisblad vindt daarna plaats.
De bezwaartermijn loopt dan echter al!
Bij langere afwezigheid kunt u het beste iemand vragen uw belangen waar te
nemen en zo nodig namens u een bezwaarschrift in te dienen. U moet
diegene dan vooraf machtigen. Wanneer u de bekendmaking van een besluit
niet gezien heeft, kunt u dat namelijk niet als reden aanvoeren om een
bezwaarschrift te laat in te dienen. Dit is ook zo als u op vakantie was, of als
u de publicatie in het huis-aan-huisblad ‘Zeewolde Actueel’ of op
www.zeewolde.nl niet heeft gezien.
Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift?
1. U krijgt een ontvangstbevestiging.
2. De secretaris van de bezwaarschriftencommissie neemt contact op om het
bezwaarschrift met u te bespreken en u uit te nodigen voor een overleg.
3. U kunt, indien nodig, uw bezwaar toelichten tijdens een hoorzitting.
4. De bezwaarschriftencommissie geeft advies aan het bestuursorgaan.
5. Het bestuursorgaan neemt de beslissing op het bezwaarschrift.
Ontvangstbevestiging
Nadat het bestuursorgaan het bezwaarschrift heeft ontvangen, wordt het
direct doorgestuurd naar de bezwaarschriftencommissie en krijgt u een
ontvangstbevestiging. Deze commissie is onafhankelijk en bestaat uit
juridische deskundigen die geen band hebben met de gemeente Zeewolde.
Bemiddeling
Vervolgens neemt de secretaris van de bezwaarschriftencommissie binnen
een week telefonisch contact met u op. Hij of zij vraagt of u behoefte heeft
aan een overleg met de ambtenaar die het besluit heeft voorbereid. In dit
overleg wordt het bezwaar met u besproken en gekeken of het misschien
ook op een andere manier opgelost kan worden.
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Mocht het niet lukken op een andere manier een oplossing te vinden, dan
wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk voorgelegd aan de
bezwaarschriftencommissie.
Hoorzitting
U krijgt van de bezwaarschriftencommissie de gelegenheid uw
bezwaarschrift mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. Bij een
hoorzitting wordt een aantal partijen uitgenodigd en gehoord:
- Degene die het bezwaar heeft ingediend
- Eventuele andere belanghebbenden
- Een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan dat het besluit heeft
genomen.
U bent niet verplicht op de hoorzitting te verschijnen. Maar ook als u afwezig
bent gaat de hoorzitting zonodig door en u kunt dan uiteraard niet reageren
op standpunten van andere partijen.
Hoe verloopt een hoorzitting in de praktijk?
De bezwaarschriftencommissie is op de hoorzitting vertegenwoordigd door
de voorzitter en twee leden. Verder zijn er een secretaris en een notulist
aanwezig. De notulist maakt een verslag van de hoorzitting, waarin de
zakelijke inhoud wordt weergegeven van wat de aanwezigen hebben gezegd.
Het is dus geen woordelijk verslag.
U kunt zich tijdens de zitting ook laten vertegenwoordigen door een
rechtshulpverlener, advocaat, kennis of familielid. Zorg er dan wel voor dat u
deze persoon een machtiging mee geeft, als u niet ook zelf op de hoorzitting
aanwezig bent.
Tijdens de hoorzitting worden alle partijen gelijktijdig ontvangen. Als
bezwaarmaker krijgt u als eerste de gelegenheid een mondelinge toelichting
te geven.
Na u krijgt de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan het woord om het
genomen besluit toe te lichten en te reageren op uw bezwaarschrift. Ook
eventuele andere belanghebbenden kunnen nog het woord voeren. De
commissie stelt vragen als dat nodig is.
Aan het eind van de hoorzitting bekijkt de voorzitter of de commissie genoeg
informatie heeft om een advies te geven. Tot slot krijgt iedereen nog de kans
voor een laatste reactie. Vervolgens sluit de voorzitter de hoorzitting.
Wat gebeurt er na de hoorzitting met uw bezwaarschrift?
De bezwaarschriftencommissie brengt na de hoorzitting advies uit aan het
bestuursorgaan dat een beslissing op uw bezwaarschrift moet nemen.
In de meeste gevallen neemt het bestuursorgaan het advies van de
commissie over. Als het bestuursorgaan besluit af te wijken van het advies
van de commissie, moet dit duidelijk toegelicht worden.
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Hoe lang duurt het voordat u een besluit hebt op uw bezwaarschrift?
Het bestuursorgaan moet binnen twaalf weken na het einde van de
bezwaartermijn een beslissing nemen. Deze periode mag met zes weken
verlengd worden. In dat geval wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht.
Als het bestuursorgaan niet op tijd beslist op uw bezwaarschrift, kunt u het
bestuursorgaan op grond van de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig
beslissen’ in gebreke stellen.
Voor meer informatie over deze wet kunt u terecht op onze website
(www.zeewolde.nl), of op de website van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl.
Beslissing op uw bezwaarschrift
Het bestuursorgaan kan drie verschillende oordelen uitspreken:
- Het bezwaarschrift is niet-ontvankelijk. Er vindt dan geen inhoudelijke
beoordeling plaats.
- Het bezwaarschrift is ongegrond. Het bestuursorgaan handhaaft het
oorspronkelijke besluit, eventueel met een aanvulling of verbetering van de
motivering.
- Het bezwaarschrift is gegrond. Het bestuursorgaan neemt dan een nieuw
besluit.
Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het besluit op uw
bezwaarschrift?
Als u niet tevreden bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u
binnen zes weken na bekendmaking van die beslissing beroep instellen bij de
bestuursrechter, rechtbank Midden Nederland. Voor het instellen van
beroep moet u griffierecht betalen.
Voor meer informatie over in beroep gaan kunt u terecht op de website
www.rechtspraak.nl (zoekterm: bestuursrechter).
Wat kost de bezwaarschriftprocedure?
Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Kosten die u maakt voor het
bezwaar komen voor uw eigen rekening. Dit is ook zo als uw bezwaar
gegrond bevonden wordt. Alleen als het besluit moet worden ingetrokken
omdat het bestuursorgaan dat verwijtbaar en overduidelijk in strijd met de
wet heeft genomen, en u gebruik heeft gemaakt van een zogenaamde
vertegenwoordiger, heeft u recht op vergoeding van proceskosten die in
redelijkheid zijn gemaakt. U krijgt dan niet alles terugbetaald, maar een
algemene vergoeding die vooraf in de wet is vastgesteld (zie: het Besluit
proceskosten bestuursrecht).
Wanneer u denkt recht te hebben op kostenvergoeding, moet u dat duidelijk
aangeven in het bezwaarschrift, of u kunt apart een verzoek indienen
vóórdat de beslissing op uw bezwaarschrift is genomen. Gelijktijdig met de
beslissing op uw bezwaarschrift wordt ook een beslissing over de
kostenvergoeding genomen.
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Belangrijke adressen
Bezwaarschrift per post:
Het College van burgemeester en wethouders òf
de burgemeester
òf
de gemeenteraad
òf
de heffingsambtenaar van Zeewolde
Postbus 1
3890 AA Zeewolde
Bezwaarschrift per fax:

036-5222394

Bezwaarschrift digitaal:

www.zeewolde.nl/bezwaar

Bezoekadres:

Raadhuisplein 1, 3891 ER Zeewolde
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