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DE BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE

EISEN AAN EEN BEZWAARSCHIFT
U kunt tot zes weken na de dag waarop het besluit be-
kend is gemaakt (dit is meestal de datum van verzending) 
bezwaar maken. Dit kan schriftelijk of via het e-loket van 
de gemeente Nieuwkoop.
Via het e-loket kunt u met behulp van uw DigiD bezwaar 
maken. Kijk hiervoor op www.nieuwkoop.nl, onder Inwo-
ners>meer informatie over>bezwaar en beroep.

Zet in uw bezwaarschrift:
• Uw naam en adres;
• De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
• Een omschrijving van het besluit waartegen u be-

zwaar maakt;
• Waarom u het niet eens bent met het besluit, en
• Uw handtekening (Als u het e-loket gebruikt dan geldt 

uw DigiD als handtekening).
Als uw bezwaarschrift niet aan de eisen voldoet, ontvangt 
u hierover schriftelijk bericht en  krijgt u de kans het ver-
zuim te herstellen.

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN
De gemeente stuurt uw bezwaarschift door naar de com-
missie bezwaarschriften. Deze is door het gemeentebe-
stuur van Nieuwkoop speciaal ingesteld voor de beoorde-
ling van en de advisering over bezwaarschriften. 
De commissie is onafhankelijk. Dit betekent dat de leden 
geen binding hebben met het gemeentebestuur van 
Nieuwkoop. Alle leden hebben een bestuurlijke of juridi-
sche achtergrond en hebben ervaring met en kennis van 
het bestuursrecht.

ONTVANGSTBEVESTIGING
Zodra de commissie uw bezwaarschrift heeft ontvangen 
krijgt u een ontvangstbevestiging. Als uw bezwaarschrift 
is gericht tegen een vergunning die aan iemand anders 
is verleend (bijvoorbeeld een bewaarschrift tegen de 
omgevingsvergunning van uw buurman voor zijn nieuw te 
bouwen schuur), dan stuurt de commissie de vergunning-
houder bericht en een kopie van het bezwaarschrift. 

PRAKTISCHE OPLOSSING
In de meeste gevallen neemt de gemeente telefonisch 
contact op met de indiener van het bezwaarschrift om te 
kijken of in onderling overleg een (praktische) oplossing 
te vinden is. 

HOORZITTING
Als overleg niet tot een oplossing leidt, dan organiseert 
de commissie bezwaarschriften een hoorzitting, waarvoor 
alle betrokken partijen (de bezwaarmaker, het gemeen-
tebestuur en de eventuele vergunninghouder) worden 
uitgenodigd. Vanuit de commissie zijn er een voorzitter, 
twee leden en een ambtelijk secretaris bij de hoorzitting 
aanwezig. De secretaris maakt een verslag van de hoor-
zitting. 

Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaren mondeling 
toelichten. Een advocaat, familielid of een kennis mag 
ook voor u het woord doen. U hoeft dan niet zelf bij 
de hoorzitting aanwezig te zijn. In dat geval moet uw 
vertegenwoordiger een door u ondertekende schriftelijke 
machtiging meenemen. U mag deskundigen of getuigen 
meenemen.

In principe zijn de hoorzittingen openbaar, maar op 
verzoek van belanghebbenden of op initiatief van de 
voorzitter kan een zitting achter gesloten deuren worden 
gehouden. 

De commissie kan besluiten om u niet te horen. Dit doet 
de commissie onder andere als u het bezwaar te laat 
heeft ingediend of als u geen belanghebbende bent bij 
het bestreden besluit. 

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeenteraad, burgemeester en wethouders of de burge-
meester en u bent belanghebbende bij dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. In een bezwaar-
schriftenprocedure wordt het besluit opnieuw beoordeeld. In deze folder leggen wij uit hoe de procedure in 
zijn werk gaat.
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INTREKKEN VAN BEZWAAR
Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar in-
trekken, dan kan dat schriftelijk of mondeling. Mondeling 
intrekken kan alleen als u wordt gehoord.

STUKKEN INZIEN OF INDIENEN
De stukken die op de zaak betrekking hebben, liggen 
vanaf een week voor de zitting ter inzage bij het Klant 
Contact Centrum in Nieuwveen. Tot tien dagen voor de 
hoorzitting kunt u nadere stukken indienen.

ADVIES
Na de hoorzitting heroverweegt de commissie het 
bestreden besluit. De commissie beoordeelt het besluit 
op rechtmatigheid en doelmatigheid en geeft aan of 
het besluit naar haar mening in stand kan blijven of 
gewijzigd moet worden. De commissie adviseert het 
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen schriftelijk. 
Het bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing op 
bezwaar.
De commissie bezwaarschriften neemt dus zelf geen 
besluit, maar geeft advies over de te nemen beslissing op 
het bezwaar. Het gemeentebestuur heeft de beslissende 
stem over het bezwaarschrift en kan afwijken van het 
advies van de commissie. In dat geval moet wel duidelijk 
worden aangegeven waarom er wordt afgeweken. 

Het advies van de commissie bezwaarschriften en het 
verslag van de hoorzitting krijgt u toegestuurd bij de be-
slissing op het bezwaar.

TERMIJN WAARBINNEN ER WORDT BESLIST 
De beslissing op bezwaar moet in principe binnen twaalf 
weken na de dag waarop de termijn voor het indienen 
van een bezwaarschrift is verstreken, worden genomen. 
Deze termijn kan met zes weken worden verlengd. Hier-
van krijgt u bericht. 

BEROEP
Als u het niet eens bent met de beslissing op uw be-
zwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan. Bij welke rechter 
dit kan en binnen welke termijn u dit moet doen, staat 
aangegeven in de beslissing die u thuisgestuurd krijgt.

KOSTEN
Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Voor het in-
stellen van (hoger) beroep is in het algemeen griffierecht 
verschuldigd.

HEEFT U NOG VRAGEN?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt 
u dan contact op met het secretariaat van de commissie 
bezwaarschriften via telefoonnummer 14 0172,
info@nieuwkoop.nl of
Gemeente Nieuwkoop, 
Secretariaat Commissie bezwaarschriften, 
Postbus 1, 
2460 AA Ter Aar. 

Deze folder is een uitgave van de commissie bezwaar-
schriften. 
U kunt hieraan geen rechten ontlenen.


