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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Nieuwkoop en 

de gemeente Kaag en Braassem (hierna: de commissie).  

 

De commissie geeft adviezen aan de gemeentelijke bestuursorganen (college, raad of 

burgemeester) over ingediende bezwaarschriften naar aanleiding van door hen genomen besluiten.  

Om inzicht te verschaffen in de aard en omvang van de werkzaamheden van de commissie en in de 

wijze waarop zij de haar opdragen taak uitoefent, doet de commissie jaarlijks verslag van haar 

werkzaamheden. 

 

Het verslag is opgesplitst in een algemeen deel en een deel per afzonderlijke gemeente. In het 

algemene deel wordt inzicht verschaft in de samenstelling van de commissie en haar secretariaat, 

de werkwijze van de commissie en de wijze waarop de samenwerking tussen de gemeente 

Nieuwkoop en Kaag en Braassem is vormgegeven. Dit deel wordt afgesloten met een vooruitblik op 

toekomstige ontwikkelingen en verwachtingen. 

 

Afhankelijk van de gemeente waarvoor het jaarverslag bedoeld is, wordt hieraan een tweede deel 

toegevoegd met de voor die gemeente specifieke cijfers op het gebied van de ontvangen 

bezwaarschriften, de uitgebrachte adviezen en de afdoeningstermijnen. Ten slotte is er voor iedere 

gemeente afzonderlijk een aantal conclusies en aanbevelingen opgenomen. 

 

Ook in het jaar 2021 heeft de commissie bezwaarschriften in verband met COVID-19 haar werkwijze 

moeten aanpassen en rekening moeten houden met de genomen maatregelen. Al terugziend kan zij 

echter concluderen dat dit goed is gelukt en er een modus is gevonden om bezwaarschriften af te 

handelen, waarbij de positie van belanghebbenden voldoende is gewaarborgd. Zittingen hebben de 

eerste helft van 2021 hoofdzakelijk digitaal plaatsgevonden. Zowel de commissie als het merendeel 

van de bezwaarmakers hebben inmiddels ervaring met digitaal vergaderen. Het gebruik van de 

raadzalen van beide gemeenten heeft ertoe geleid dat er bij fysieke hoorzittingen voldoende afstand 

kan worden gehouden. De goede ondersteuning van de commissie en het besef bij een ieder dat de 

genomen maatregelen nu eenmaal noodzakelijk zijn, heeft ertoe geleid dat de commissie haar 

werkzaamheden goed heeft kunnen voortzetten. De resultaten leest u in dit verslag.  

 

 

Nieuwkoop, 14 juni 2022 

 

De commissie voor de bezwaarschriften, 

 

de secretaris,         de voorzitters, 

 

 

 

 

mr. S. Schreurs      mr. L. van Schie – Kooman    mr. G.A.M. van Atteveld   mr. dr. O. van Loon 
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1 Commissie bezwaarschriften en secretariaat 
 

1.1 Samenwerking Nieuwkoop en Kaag en Braassem 

De gemeente Nieuwkoop en de gemeente Kaag en Braassem zijn per 1 januari 2013 een 

samenwerking aangegaan inzake het secretariaat van de commissie bezwaarschriften. Deze 

samenwerking houdt in dat bezwaarschriften van de gemeente Kaag en Braassem op het gebied 

van de Wabo en handhaving worden behandeld door de commissie van (voorheen alleen) de 

gemeente Nieuwkoop. De afspraken ten aanzien van de samenwerking zijn vastgelegd in een 

dienstverleningsovereenkomst.  

 

1.2 Samenstelling van de commissie 

De commissie is onafhankelijk en bestaat uit leden die niet wonen binnen de gemeentegrenzen en 

die geen binding hebben met het gemeentebestuur van de gemeente Nieuwkoop of Kaag en 

Braassem.  

 

De commissie bestond in 2021 uit de volgende leden: 

- de heer mr. G.A.M. van Atteveld voorzitter; 

- mevrouw mr. L. van Schie-Kooman voorzitter; 

- de heer mr. dr. O. van Loon; (plv)voorzitter; 

- de heer mr. W.S.A.H. Croes, lid; 

- mevrouw mr. L.J. van der Laan - Hoogstraten, lid; 

- de heer mr. J.G. Ormel, lid; 

- de heer mr. H.D.N. Prevoo, lid; 

- de heer N.J.M. Röling, lid,  

- de heer mr. P. van der Voorn, lid. 

Op grond van de Verordening commissie bezwaarschriften Nieuwkoop 2009 (hierna: de 

verordening) nemen leden volgens een roulatieschema deel aan de vergaderingen. Tijdens de 

vergaderingen zijn naast de voorzitter steeds twee leden aanwezig. 

 

Mevrouw Van der Laan heeft recent laten weten haar werkzaamheden voor de commissie per 

1 april 2022 te willen beëindigen vanwege andere bezigheden. De commissie bedankt haar voor 

haar jarenlange inzet. 

 

1.3 Samenstelling van het secretariaat 

De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat. Mevrouw mr. S. Schreurs-te 

Hofsté en mevrouw mr. M.E.T. Vink-van Oostveen zijn op grond van het bepaalde in de verordening 

door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop aangewezen als 

ambtelijk secretaris van de commissie. Mevrouw S.E. Abbing verzorgt de administratieve 

ondersteuning van het secretariaat.  
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2 De werkwijze van de commissie 
 

2.1 Werkproces van de commissie 

De commissie handelt volgens een vast werkproces. 

 

Ontvangst van het bezwaarschrift 

Een bezwaarschrift wordt na ontvangst in behandeling genomen door het secretariaat van de 

commissie. De behandelend ambtenaar ontvangt een kopie. Het secretariaat voert een eerste 

(formele) toets uit en checkt of het bezwaarschrift voldoet aan de eisen van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb). Ook wordt geprobeerd om via overleg met de bezwaarmaker alsnog tot een 

oplossing te komen. In sommige gevallen leidt dit tot een ambtshalve herziening van het besluit of tot 

intrekking van het bezwaarschrift.  

 

Vanuit de gemeente Kaag en Braassem wordt het bezwaarschrift (na een eventuele 

mediationpoging) per post en per mail aan het secretariaat van de commissie verzonden, waarna de 

commissie het bezwaar in behandeling neemt.  

 

Uitnodiging partijen en derde-belanghebbenden 

In geval van een ontvankelijk bezwaarschrift worden bezwaarmakers, eventuele 

derde-belanghebbenden en het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, uitgenodigd om hun 

standpunten toe te lichten op een hoorzitting. In de uitnodiging, die uiterlijk twee weken voor de 

hoorzitting wordt verzonden, wordt erop gewezen dat de stukken voor belanghebbenden ter inzage 

liggen.  

 

De vakafdeling stelt een “bezwaardossier” samen van alle relevante stukken die op de zaak 

betrekking hebben. Een verweerschrift vormt onderdeel van het bezwaardossier.  

Tot tien dagen voor de hoorzitting kunnen nadere stukken worden ingediend (artikel 7:4, eerste lid, 

van de Awb). Ten slotte wordt de vergadering aangekondigd in het elektronisch gemeenteblad en op 

de website van de gemeenten (in de agenda).  

 

De hoorzitting 

De hoorzittingen zijn in beginsel openbaar. Op verzoek van belanghebbende of op initiatief van de 

voorzitter kan er, bijvoorbeeld uit privacyoverwegingen, worden besloten dat de zitting achter 

gesloten deuren plaatsvindt. Tijdens de hoorzitting kunnen de betrokkenen hun standpunten naar 

voren brengen. Van de zitting wordt een verslag gemaakt.  

Na het horen gaat de commissie in beraad over het uit te brengen advies. Dit “raadkameren” gebeurt 

achter gesloten deuren.  

 

Uitbrengen advies 

Op basis van de stukken en van hetgeen ter zitting naar voren is gebracht, komt de commissie tot 

een oordeel dat wordt neergelegd in een advies aan het bestuursorgaan. In bepaalde gevallen komt 

het voor dat de behandeling van een bezwaarschrift wordt aangehouden, omdat de commissie, vóór 

het formuleren van een advies, nadere informatie in wil winnen. Ook komt het voor dat tijdens de 

hoorzitting een oplossing wordt gevonden voor het geschil en dat bezwaarmaker het bezwaarschrift 

intrekt. Als het verslag en advies gereed zijn, stuurt het secretariaat deze naar de vakafdeling c.q. 

de gemeente Kaag en Braassem. 
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De beslissing op bezwaar 

De vakafdeling maakt vervolgens een concept-beslissing op bezwaar en legt die ter besluitvorming 

voor aan het bestuursorgaan. Het advies van de commissie is niet bindend. Het bestuursorgaan kan 

ervan afwijken mits het de reden daarvoor in het besluit op bezwaar, zoals artikel 7:13, zevende lid, 

van de Awb voorschrijft, voldoende motiveert. Op grond van artikel 3:9 van de Awb heeft het 

bestuursorgaan de taak na te gaan of het advies op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen.  

Een kopie van het verslag en advies wordt als bijlage bij de beslissing op bezwaar toegezonden 

aan de bezwaarmaker(s) en aan (een) eventuele derde-belanghebbende(n). 

 

2.2 Aangepaste werkwijze als gevolg van Covid-19 

Vanwege de maatregelen in verband met het Covid-19-virus was het de eerste helft van 2021 

niet mogelijk, dan wel wenselijk om fysieke hoorzittingen te organiseren. Daarom hebben in die 

periode de hoorzittingen door middel van beeldbellen via MS Teams plaatsgevonden.  

In geval van een hoorzitting via MS Teams ontvingen bezwaarmakers en 

derde-belanghebbenden via de e-mail een uitnodiging met daarin een link om te kunnen 

deelnemen aan de hoorzitting. Partijen werden gevraagd om met maximaal twee personen deel 

te nemen aan de hoorzitting. Dit was om een goede procesorde te kunnen waarborgen, waarbij 

partijen voldoende verstaanbaar zouden blijven en binnen de gereserveerde tijd kon worden 

gebleven. De hoorzittingen zijn opgenomen. Partijen zijn daarvan vooraf op de hoogte gesteld. 

Na goedkeuring van het verslag zijn de opnames verwijderd en partijen zijn hierover 

geïnformeerd. Over het algemeen zijn de hoorzittingen via MS Teams goed verlopen.  

 

Na het zomerreces en de versoepeling van de coronamaatregelen konden de hoorzittingen weer 

fysiek worden gehouden. Daarvoor is gebruik gemaakt van de raadszalen van beide gemeenten, 

zodat er 1,5 meter afstand tussen alle aanwezigen in acht kon worden genomen. 

 

2.3 Informatiefolder 

Bezwaarmakers en derde-belanghebbenden zijn vaak niet bekend met een 

bezwaarschriftenprocedure. Om de betrokken partijen te informeren is door het college van de 

gemeente Nieuwkoop een folder ontwikkeld die als bijlage bij de uitnodiging voor de hoorzitting 

aan bezwaarmakers en derde-belanghebbenden wordt verzonden.1  

In deze folder wordt onder andere uitgelegd wat de rol en de werkwijze is van de commissie 

bezwaarschriften. Op deze manier worden partijen vooraf geïnformeerd over wat zij van de 

commissie kunnen verwachten. 

 
1 Het verstrekken van de informatiefolder wordt achterwege gelaten wanneer de bezwaarmaker een 
advocaat/gemachtigde is en wanneer de bezwaarmaker reeds bekend is met de procedure. 
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3 Algemene cijfers 
 

Dit hoofdstuk geeft een cijfermatig overzicht van de door de commissie ontvangen en 

afgehandelde bezwaarschriften. 

 

 

3.1 Aantal ontvangen bezwaarschriften per gemeente 

In het jaar 2021 heeft de commissie in totaal 93 bezwaarschriften ontvangen. Hiervan zijn er 48 

afkomstig van de gemeente Nieuwkoop en 45 van de gemeente Kaag en Braassem.  

In 2020 waren dat 111 bezwaarschriften; 86 respectievelijk 25 bezwaarschriften. Het aantal 

ontvangen bezwaarschriften van Nieuwkoop is dus sterk afgenomen, terwijl het aantal vanuit 

Kaag en Braasem juist is toegenomen.  

 
Figuur 3.1.1 Overzicht van het aantal bezwaarschriften dat de commissie heeft ontvangen.  

 

De gemeente Kaag en Braassem heeft ervoor gekozen om een selectie van de bezwaarschriften 

op het gebied van bouwregelgeving en handhaving door de commissie te laten behandelen, 

terwijl het toepassingsbereik voor de gemeente Nieuwkoop breder is. 
 

Dit is tevens terug te zien als gekeken wordt naar het aantal ontvangen bezwaarschriften 

verdeeld naar onderwerp van bezwaar. 

 

Afdeling/ onderwerp Totaal NK KB 

Vergunningen 53 17 36 

Handhaving 17 8 9 

BJZ 1 1 0 

Maatschappelijke 

Ontwikkeling-Sociale 

leefomgeving 

2 2 nvt 

Beheer Openbare Ruimte 7 7 nvt 

Ruimtelijke ontwikkeling-

Grondbedrijf en vastgoed  

12 12 0 

Publiekszaken-

Burgerzaken 

1 1 nvt 

 93 48 45 

 
Figuur 3.1.2 Aantal ontvangen bezwaarschriften verdeeld naar afdeling/ onderwerp.  
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3.2 Aantal afgehandelde bezwaarschriften  

De commissie heeft in 2021 in totaal 111 bezwaarschriften afgehandeld: 62 bezwaarschriften 

voor Nieuwkoop en 49 voor Kaag en Braassem.  

 
 Totaal Nieuwkoop Kaag en Braassem 

 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019  

Bezwaarschriften 

afgehandeld dmv 

advies 

70 80 53 28 37 38 42 43 15 

Ingetrokken 34 40 26 28 38 25 6 2 1 

Doorzending (RB 

of ander 

bestuursorgaan) 

0 2 1 0 2 1 0 0 0 

Buiten de zitting 7 8 2 6 8 0 1 0 2 

TOTAAL 111 130 82 62 85 64 49 45 18 

          

Aantal 

uitgebrachte 

adviezen 

49 52 41 23 28 27 26 24 14 

 
Figuur 3.2.1 Aantal afgehandelde bezwaarschriften.  

 

In 2021 zijn er 70 bezwaarschriften afgehandeld door middel van een advies. In dit verband zijn 

er 49 adviezen uitgebracht. Daarnaast zijn in totaal 41 bezwaarschriften op een andere wijze 

afgehandeld dan door het uitbrengen van een advies. Hierbij valt te denken aan de intrekking van 

het bezwaar (al dan niet door toepassing van mediation), of het doorsturen van het 

bezwaarschrift naar een ander bestuursorgaan of afhandeling als zienswijze.  
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4 Terugblik, ontwikkelingen en verwachtingen 
 

4.1 Terugblik 2021 

Bezwaarschriften ivm sancties Covid-19 

Vorig jaar is de verwachting uitgesproken dat er mede door de verschuiving van de ‘reguliere’ 

handhavingstaken naar de handhaving van Covid-19-regels, meer bezwaarschriften tegen 

Covid 19-besluiten te verwachten waren. Hoewel er diverse sancties zijn opgelegd, zijn er geen 

bezwaarschriften door de commissie behandeld. In het jaar 2021 zijn er zijn acht Covid-19 

sancties opgelegd. Tegen één sanctie is bezwaar gemaakt. Dat besluit is ingetrokken na 

kennelijk gegrond verklaring van het bezwaar (zonder tussenkomst van de bezwarencommissie). 

Tegen de overige zeven sancties is geen bezwaar gemaakt. 

 

Afvalbeleid Nieuwkoop 

Per 1 januari 2020 kent de gemeente Nieuwkoop een nieuw afvalbeleid met 

tariefdifferentiatie. Dit leidde in 2020 tot een toename van het aantal bezwaarschriften. De 

verwachting was dat het aantal handhavingsbezwaarschriften vanwege het opleggen van 

spoedeisende bestuursdwang ook in 2021 zou toenemen, te meer omdat het Uitvoeringsbesluit 

afvalstoffenverordening in de laatste dagen van 2020 bekend is gemaakt.  

De verwachte bezwaarschriften zijn echter uitgebleven. Dit valt te verklaren doordat de 

BOA’s vaker bij de vermoedelijke daders hebben aangebeld om uitleg te geven. Verder is er een 

aantal boetes opgelegd, die rechtstreeks naar het CJIB zijn gegaan. Er zijn geen bestuurlijke 

boete-besluiten gemaakt door het college. Om die reden zijn er ook geen bezwaarschriften 

ingediend. Tenslotte speelt mee dat er in 2021 minder is gehandhaafd op afval, omdat er 

menskracht nodig was voor Covid-19 controles. 

 

 

4.2 Ontwikkelingen en verwachtingen 2022 

Voor het komende jaar signaleert de commissie de volgende ontwikkelingen.    

 
Omgevingswet 

De beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet is op moment van schrijven van het 

jaarverslag 1 januari 2023. De Omgevingswet leidt tot grote wijzigingen in het omgevingsrecht. 

Hoewel de wet in 2022 nog niet van kracht is, zijn de voorbereidingen daarvoor wel in volle gang. 

Het is nog niet te voorspellen of deze gewijzigde wetgeving tot meer procedures zal leiden.  

 

Monumenten Nieuwkoop 

In totaal zullen er ongeveer 85 nieuwe gemeentelijke monumenten worden aangewezen 

binnen de gemeente Nieuwkoop. Tegen het aanwijzingsbesluit kan men bezwaar maken. In 

2021 is de eerste fase van monumenten aangewezen en zijn de eerste bezwaarschriften 

behandeld. Ook in 2022 worden er monumenten aangewezen en naar verwachting zal dit 

opnieuw leiden tot bezwaarschriften.  

 
Realisatie van laadpalen Nieuwkoop 

Het is algemeen bekend dat de plaatsing van laadpalen in de openbare ruimte op weerstand in 

de samenleving stuit. In het afgelopen jaar heeft de afdeling Beheer openbare ruimte (Bor) 

getracht om de eventuele weerstand en onvrede van omwonenden zoveel mogelijk weg te 

nemen, door al in het voorstadium actief contact te zoeken met omwonenden. Als er onverhoopt 

een bezwaarschrift binnenkomt dan gaat de vakafdeling actief met bezwaarmakers in gesprek. 
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Dit heeft ertoe geleid dat er verscheidene bezwaarschriften zijn ingetrokken en het aantal 

bezwaarschriften tegen laadpalen afneemt. Deze aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. 

 

De afdeling Bor geeft aan dat het aantal aanvragen voor elektrische oplaadpunten toeneemt. 

Daarnaast bestaat de wens om elektrisch rijden te blijven stimuleren. Omdat het steeds moeilijker 

wordt om een locatie te vinden waar iedereen uit de directe omgeving tevreden mee is, is het 

aannemelijk dat het aantal bezwaarschriften tegen de plaatsing van elektrische oplaadpunten zal 

toenemen. 

 

Instellen vrachtwagenverbod  

Het voornemen bestaat om in 2022 een vrachtwagenverbod in te stellen op een aantal 

doorgaande wegen in Ter Aar. De verwachting is dat verschillende ondernemers hiertegen zullen 

ageren, omdat zij door het verbod moeten omrijden. De commissie adviseert om betrokkenen 

vroegtijdig te informeren en bij de besluitvorming te betrekken. 

 

Handhaving 

Nu de Covid 19-maatregelen van de baan zijn, zal de afdeling handhaving minder tijd hoeven 

besteden aan Corona-regels, waardoor er weer meer tijd besteed kan worden aan de handhaving 

op andere gebieden (bestemmingsplan, bouw, brandveiligheid, gebruik, APV, etc.). De 

verwachting is dat het aantal handhavingsprocedures en daarmee ook het aantal 

bezwaarschriften op dit punt zal toenemen. 

 

Handhavingsprojecten Kaag en Braassem  

In 2020 is een handhavingstraject vanwege permanente bewoning op drie recreatieparken 

gestart. In 2021 zijn er naar aanleiding van de controles en waarschuwingsbrieven ongeveer 60 à 

70 lastgevingen opgelegd in het kader van permanente bewoning. Dit heeft geleid tot 

verschillende bezwaarprocedures, die hun vervolg krijgen in 2022.  
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5 Nieuwkoop: de cijfers 
 

Dit hoofdstuk geeft een cijfermatig overzicht voor de gemeente Nieuwkoop van de ingediende en 

afgehandelde bezwaarschriften en de adviezen die de commissie heeft uitgebracht.   

 

5.1 Aantal ontvangen bezwaarschriften  

Het aantal ontvangen bezwaarschriften is in 2021 aanzienlijk afgenomen ten opzichte van 2020 

(van 86 naar 48).  

 
Figuur 5.1.1 Overzicht van het aantal bezwaarschriften dat de commissie heeft ontvangen.  

 

Het aantal ontvangen bezwaarschriften is als volgt te verdelen per afdeling/ team. 

 

Afdeling/ onderwerp 2021 2020 2019 2018 2017 

Fysieke leefomgeving/ 

vergunningen 

17  33 38 20 32 

Sociale leefomgeving/ Wmo 2 2 6 9 

BJZ 1 1 1 1 2 

Bor Toezicht en Handhaving 8 19 10 22 18 

Ruimtelijke Ontwikkeling en 

Grondbedrijf (ROG) 

12 5 - 8 10 

Bor Beheer (en werk in 

uitvoering) 

7 22 1 5 32 

Maatschappelijke Ontwikkeling - - 2 - - 

Publiekszaken (burgerzaken) 1 2 - - - 

Niet in te delen2 - 2    

 48 86 58 65 94 

 

 

Figuur 5.1.2 Aantal bezwaarschriften per afdeling/ team.  

 

Als eerste valt op dat het aandeel bezwaarschriften van het team Beheer van de afdeling Bor fors 

is afgenomen. Dit is vooral te verklaren doordat er aanzienlijk minder bezwaarschriften zijn 

ontvangen tegen besluiten voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor elektrisch opladen. In 

het jaar 2020 ontving de commissie 16 bezwaarschriften en in 2021 maar 7. Hiervan zijn 5 

bezwaarschriften niet behandeld op zitting, omdat ze voorafgaand zijn ingetrokken door 

toepassing van mediation door de vakafdeling.  

 
2 Deze bezwaren zijn doorgezonden aan de Provincie Utrecht en de Veiligheidsregio Hollands Midden. 
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Het is de commissie niet bekend of er in 2021 ook minder besluiten voor het aanwijzen van 

parkeerplaatsen voor elektrisch opladen zijn genomen. Mogelijk leidt een betere voorlichting van 

omwonenden tot minder bezwaarschriften.  

 

Het aantal bezwaarschriften op het gebied van handhaving is eveneens sterk afgenomen ten 

opzichte van 2020. De vakafdeling heeft desgevraagd aangegeven dat er in 2021 relatief veel tijd 

is besteed aan de naleving van Covid 19-maatregelen. Hierdoor was er minder tijd om aandacht 

te besteden aan handhaving op andere vlakken. Dit verklaart wellicht de afname van het aantal 

bezwaarschriften. Hoewel er diverse handhavingssancties voor het overtreden van 

Coronamaatregelen zijn opgelegd, zijn hier geen bezwaarschriften tegen ingediend.  

 

Het aandeel van het team fysieke leefomgeving is ook fors afgenomen. In 2019 waren het er nog 

38, in 2020 waren het er 33 en in 2021 maar 17. Het aandeel van de afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling en Grondbedrijf (ROG) is juist gestegen van 5 naar 12 bezwaarschriften. Een aantal 

bezwaarschiften zijn (zoals verwacht) ingediend tegen het aanwijzen van een gemeentelijk 

monument. Daarnaast waren er een aantal bezwaarschriften tegen besluiten met betrekking tot 

duurzaamheidsmaatregelen en tegen een paar Wob-besluiten. 

Voor de overige afdelingen zijn er geen opvallende cijfers te noemen.  
 

5.2 Aantal afgehandelde bezwaarschriften  

De commissie heeft in 2021 in totaal 23 adviezen voor de gemeente Nieuwkoop uitgebracht. Er 

zijn in totaal 34 bezwaarschriften op een andere wijze afgehandeld dan door het uitbrengen van 

een advies. Er zijn 28 bezwaarschriften lopende de procedure ingetrokken, voornamelijk door de 

toepassing van mediationvaardigheden.  

 

 Nieuwkoop 

Afhandeling door de commissie 2021 2020 2019 2018 

Totaal aantal ontvangen bezwaarschriften  48 86 58 65 

Totaal aantal uitgebrachte adviezen  23 28 27 30 

Totaal aantal bezwaarschriften afgehandeld dmv 

advies3 

28 37 38 33 

 

 Nieuwkoop 

Overige wijze van afhandeling   2020 2019 2018 

Totaal aantal bezwaarschriften overige afhandeling 34 48 26 24 

Reden     

Ingetrokken 28 38 25 22 

Doorzending rechtbank - 2 1 1 

Buiten de zitting afgedaan 6 8 - 1 

Nog in behandeling 5 12 3 15 

Tabel 5.2.1 Aantal uitgebrachte adviezen en overige wijze van afhandeling. 

 

 

5.3 Inhoud van de adviezen 

Er zijn 23 adviezen uitgebracht. De commissie heeft in 19 keer geadviseerd om het besluit in 

stand te laten. In 3 gevallen is geadviseerd om het besluit te herroepen.  

 
3 Soms worden er verschillende bezwaarschriften tegen één en hetzelfde besluit ingediend. In dat geval wordt er maar 
één advies uitgebracht, waarmee meerdere bezwaarschriften worden afgehandeld. 
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Eén keer luidde het advies om afhankelijk van de uitkomst van de heroverweging te bezien of het 

besluit al dan niet in stand kan blijven.  

Opvallend is dat er geen enkele keer is geadviseerd om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te 

verklaren. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het secretariaat van de commissie veelal 

contact opneemt met bezwaarmaker wanneer het er naar uitziet dat het bezwaarschrift 

niet-ontvankelijk is. (Bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een besluit in de zin van de Awb). 

In overleg met bezwaarmaker wordt in dat geval gezocht naar een passende oplossing en wordt 

het bezwaarschrift vaak ingetrokken. 

 

 
 

 
Figuur 5.1.3 Inhoud van de adviezen.  

 

Ten opzichte van 2021 is er vaker geadviseerd om het besluit in stand te laten en minder vaak 

geadviseerd om het te herroepen.  

 

5.4 Beslissing op bezwaar        

Desgevraagd hebben de vertegenwoordigers van uw college aangegeven dat vrijwel alle 

adviezen van de commissie, die in 2021 zijn uitgebracht, zijn overgenomen in de beslissing op 

bezwaar. In slechts 1 geval is er contrair besloten. Dit betrof de bezwaarprocedure inzake de 

afwijzing van het handhavingsbesluit met betrekking tot de beplanting van een landgoed in 

Langeraar. 

De commissie spreekt haar waardering uit over het feit dat de terugkoppeling van de beslissing 

op bezwaar sterk is verbeterd.  
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6 Nieuwkoop: conclusies en aanbevelingen 
 

6.1 Conclusies 

In het jaar 2021 zijn er 48 bezwaarschriften ontvangen. Dit is een aanzienlijke afname ten 

opzichte van jaar ervoor. De meeste bezwaarschriften zijn gericht tegen besluiten op het gebied 

van fysieke leefomgeving (vergunningen). Er zijn 28 bezwaarschriften (van de 48) lopende de 

procedure ingetrokken, veelal door toepassing van mediationvaardigheden. Ten opzichte van 

2020 is er vaker geadviseerd om het besluit in stand te laten en minder vaak om het besluit te 

herroepen, wat een verbetering van de kwaliteit van de besluiten impliceert. Het advies van de 

commissie is in vrijwel alle gevallen overgenomen in de beslissing op bezwaar.  

Het algemene beeld van de commissie is dat de behandeling van bezwaarschriften goed 

verloopt.  

 

6.2 Aanbevelingen 

In voorgaande jaren heeft de commissie benoemd dat de aanlevering van de bezwaardossiers 

verbetering behoeft. Hieraan is in het afgelopen jaar gehoor aan gegeven. De aanlevering en 

samenstelling van de dossiers is over het algemeen goed. De commissie wil benadrukken dat zij 

graag een niet geanonimiseerde versie van de stukken ontvangt in verband met de beoordeling 

van onder andere de ontvankelijkheid.  

 
Hoewel de commissie tevreden is, wil zij de volgende aanbevelingen meegeven: 
 

Ontoereikende belangenafweging 

In drie besluiten was er sprake van een ontbrekende of ontoereikende belangenafweging. De 

commissie wijst erop dat voordat overgegaan kan worden tot het afwegen van belangen, de 

belangen van zowel aanvrager als omwonenden en het algemeen belang beschreven moeten 

worden. Pas wanneer deze inzichtelijk gemaakt zijn kan er een afweging plaatsvinden. De 

commissie vraagt hier aandacht aan te besteden in de besluitvorming. 

 

Afwijkingenbeleid 

In de Nota ruimtelijk beleid (vastgesteld op 6 december 2019) worden vanuit een oogpunt van 

eenduidigheid van voorlichting aan inwoners, beleidsregels vastgesteld voor de meest 

voorkomende afwijkingen. Voor bijbehorende bouwwerken op gronden die geen 

woonbestemming hebben, zijn beleidsregels opgenomen wanneer het gronden betreft met een 

’openbare bestemming’ zoals ’Groen’ of ’Verkeer’. Voor dezelfde bijbehorende bouwwerken op 

gronden die een agrarische bestemming hebben maar niet meer als zodanig in gebruik zijn, zijn 

evenwel geen beleidsregels geformuleerd. Daardoor kan niet volstaan kon worden door aan te 

sluiten bij de bewuste beleidsregel, maar moet een eigen motivering gegeven worden om af te 

wijken van het bestemmingsplan.  

Nu in 2021 twee keer tegen deze omissie in het afwijkingenbeleid werd aangelopen geeft de 

commissie uw college in overweging om het beleid aan te vullen met een beleidsregel voor 

bijbehorende bouwwerken op gronden met een niet in gebruik zijnde agrarische bestemming. 

 

Uitbreiding openbare laadpalen en aanwijzing parkeerplaats 

Gelet op de toenemende vraag naar oplaadpunten voor elektrische auto’s en daarmee ook de 

toenemende vraag van het aantal verkeersbesluiten voor het plaatsen hiervan, adviseert de 

commissie om omwonenden in een vroegtijdig stadium te informeren over het voorgenomen 

besluit en om in de besluitvorming zelf de criteria uit het beleid goed toe te passen en de 
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onderbouwing in het besluit op te nemen. De commissie heeft in het afgelopen jaar gezien dat de 

vakafdeling dit steeds vaker en beter oppakt en doet de aanbeveling deze werkwijze ook in de 

komende jaren voort te zetten. 

  

Het is de commissie opgevallen dat uit het beleid (regels omtrent de laadinfrastructuur voor 

elektrische voertuigen Gemeente Nieuwkoop) niet duidelijk blijkt wanneer er behoefte bestaat 

aan een tweede parkeerplaats bij een bestaande oplaadpaal, dan wel aan een extra openbare 

laadpaal binnen een loopafstand van 200 meter van een bestaande oplaadpaal. In paragraaf 5 

van het beleid wordt deze behoeftebepaling afhankelijk gesteld van een “xx aantal keer” opladen. 

De commissie adviseert het beleid op dit punt te verduidelijken om discussies hierover in de 

toekomst te voorkomen.  
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7 Kaag en Braassen: de cijfers 
 

Dit hoofdstuk geeft een cijfermatig overzicht voor de gemeente Kaag en Braassem van de 

ontvangen en afgehandelde bezwaarschriften en de adviezen die de commissie heeft 

uitgebracht.  

 

7.1 Aantal ontvangen bezwaarschriften  

In het jaar 2021 heeft de commissie in totaal 45 bezwaarschriften uit de gemeente Kaag en 

Braassem ontvangen. In 2020 waren dit er 25. De jaren daarvoor ging het om 21 (2019) en 35 

(2018) bezwaarschriften. Ten opzichte van de voorgaande jaren is het aantal bezwaarschriften 

fors toegenomen. 

 
 

Figuur 7.1.1 Overzicht van het aantal bezwaarschriften dat de commissie heeft ontvangen.  

 

In onderstaande tabel is het aantal ontvangen bezwaarschriften per afdeling/onderwerp 

weergegeven.  

 

Afdeling 2021 2020 2019 2018 

Bedrijfsvoering en middelen 0 1 3 1 

Samenleving 0 0 0 0 

Ruimtelijke ontwikkeling - 

Vergunningen  

36 15 10 30 

Ruimtelijke ontwikkeling - 

Handhaving 

9 6 8 4 

Ontwikkeling-Regie en 

planvorming 

0 3 0 0 

Totaal 45 25 21 35 

 

Tabel 7.1.2 Aantal bezwaarschriften per afdeling/onderwerp. 

 

Het aantal bezwaarschriften op het gebied van vergunningen is enorm gestegen. Het aantal van 

36 is het hoogste van de afgelopen jaren. Het is de commissie niet bekend of het aantal 

vergunningaanvragen ook is toegenomen. Het aantal bezwaarschriften op het gebied van 

handhaving is licht gestegen ten opzichte van 2020, maar wijkt nagenoeg niet af van 2019.  
 

 

Figuur 7.1.2 Percentage bezwaarschriften dat de commissie heeft ontvangen verdeeld naar afdeling/ onderwerp.  
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7.2 Aantal afgehandelde bezwaarschriften  

De commissie heeft in 2021 in totaal 22 adviezen voor de gemeente Kaag en Braassem 

uitgebracht. Er zijn er in totaal 7 bezwaarschriften op een andere wijze afgehandeld dan door het 

uitbrengen van een advies. Er is 1 bezwaarschrift afgedaan door middel van ambtelijk horen en 

er zijn 6 bezwaarschriften lopende de procedure ingetrokken.  

 

  Kaag en Braassem 

Afhandeling door de commissie 2021 2020 2019 2018 

Totaal aantal ontvangen bezwaarschriften  48 25 21 35 

Totaal aantal uitgebrachte adviezen4 22 24 14 15 

Totaal aantal bezwaarschriften afgehandeld dmv advies 42 43 15 33 

 

 

  Kaag en Braassem 

Overige wijze van afhandeling  2021 2020 2019 2018 

Totaal aantal bezwaarschriften overige afhandeling 7 2 3 5 

Reden     

Ingetrokken 6 2 1 5 

Doorzending rechtbank 0 0 0 0 

Buiten de zitting afgedaan 1 0 2 0 

Nog in behandeling 1 3 3 1 

 

Tabel 7.2.1 Aantal uitgebrachte adviezen en overige wijze van afhandeling. 

 

Uit de tabel valt voorts op te maken dat er in 2021 minder adviezen zijn uitgebracht terwijl er 

meer bezwaarschriften door middel van een advies zijn afgehandeld. Dit heeft er mee te maken 

dat er soms verschillende bezwaarschriften tegen één en hetzelfde besluit worden ingediend. In 

dat geval wordt er maar één advies uitgebracht. In één geval waren er 9 bezwaarschriften tegen 

één besluit ingediend. Dit betrof een omgevingsvergunning voor een zendmast in Hoogmade.  

 

7.3 Inhoud van de adviezen  

Er zijn 22 adviezen uitgebracht. De commissie heeft 12 keer geadviseerd om het besluit in stand 

te laten en 7 keer geadviseerd om het besluit te herroepen. Drie keer luidde het advies om 

afhankelijk van de uitkomst van de heroverweging te bezien of het besluit al dan niet in stand kan 

blijven.  

 
 
Figuur 7.3.1 Inhoud van de adviezen. 

 
4 Hieronder vallen ook de adviezen waarbij een bezwaarschrift (kennelijk) niet ontvankelijk is verklaard, bijvoorbeeld 
vanwege niet verschoonbare termijnoverschrijding.  
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Ten opzichte van 2020 is er vaker geadviseerd om het besluit te herroepen. De commissie vraagt 

hier aandacht voor en verwijst in dit verband naar de aanbevelingen in paragraaf 8. 

 

7.4 Beslissing op bezwaar 

Desgevraagd hebben de vertegenwoordigers van uw college aangegeven dat in twee gevallen de  

adviezen van de commissie die in 2021 zijn uitgebracht, niet zijn overgenomen in de beslissing 

op bezwaar. Dit betrof het besluit waarin een last onder dwangsom is opgelegd in verband met 

een baggerdepot en een omgevingsvergunning voor een paardenbak.  

Ten aanzien van het terugkoppelen van de beslissing op bezwaar naar de commissie merkt de 

commissie op dat zij het op prijs zou stellen om gedurende het jaar per advies een 

terugkoppeling te ontvangen. In sommige gevallen gebeurt dit al wel, maar meestal wordt er pas 

een het einde van het jaar aangegeven of de adviezen zijn opgevolgd.  

 

 

  



 

19 
 

8 Kaag en Braassem: conclusies en aanbevelingen 
 

8.1 Conclusies 

Het aantal ontvangen bezwaarschriften is in 2021 aanzienlijk gestegen. Met name het aantal 

bezwaarschriften tegen omgevingsvergunningen is enorm toegenomen. Een deel van deze 

stijging kan verklaard worden, doordat er 9 bezwaarschriften zijn ingediend tegen een 

omgevingsvergunning voor een zendmast. Ten opzichte van 2020 is er vaker geadviseerd om het 

bestreden besluit te herroepen.  

Het algemene beeld van de commissie is dat de behandeling van bezwaarschriften goed 

verloopt. De commissie vraagt wel aandacht voor de tijdige doorzending van bezwaarschriften 

vanuit de gemeente naar de commissie en voor een zorgvuldige voorbereiding en doorzending 

van de dossiers. 

 

8.2 Aanbevelingen 

Hoewel de commissie over het algemeen tevreden is, zijn haar een paar dingen opgevallen. In dit 

verband doet de commissie de volgende aanbevelingen. 

 

Afwijkingenbeleid 

De commissie constateert dat het afwijkingenbeleid ingewikkeld is opgebouwd, waardoor het 

soms moeilijk en tijdrovend is om het goed toe te passen, door de gelaagde structuur. De 

besluiten worden hierdoor erg lang en moeilijk leesbaar voor geadresseerden. De bepalingen zijn 

soms te restrictief geformuleerd, waardoor de afwegingsruimte onnodig wordt ingeperkt. 

Herformulering en actualisering van het beleid is dan ook aan te bevelen.  

 

Zware motiveringsplicht  

Door uw college is in een drietal gevallen niet onderkend dat er een zwaardere motiveringsplicht 

kan gelden. Dat is in het geval wanneer, zoals de bouw van een zendmast in Hoogmade en het 

vergroten van een woonhuis in Rijnsaterwoude, toepassing van het afwijkingenbeleid leidt tot de 

conclusie dat er een negatieve grondhouding bestaat ten aanzien van het initiatief. Maar ook 

wanneer er op meerdere punten van het afwijkingenbeleid wordt afgeweken, zoals bij de bouw 

van een terrasoverkapping in Oude Wetering.  

Volgens het afwijkingenbeleid betekent dit overigens niet dat het initiatief in alle gevallen niet 

mogelijk is, maar dat er bijzondere omstandigheden moeten zijn en een zware motiveringsplicht 

geldt om de negatieve grondhouding in een positieve grondhouding te veranderen. In alle 

gevallen ontbrak een dergelijke zwaardere motivering in het bestreden besluit.  

 

Ontoereikende belangenafweging 

In zes besluiten was er sprake van een ontbrekende of ontoereikende belangenafweging. De 

commissie wijst erop dat voordat overgegaan kan worden tot het afwegen van belangen, de 

belangen van zowel aanvrager als omwonenden en het algemeen belang beschreven moeten 

worden. Pas wanneer deze inzichtelijk gemaakt zijn kan er een afweging plaatsvinden. De 

commissie vraagt hier aandacht aan te besteden in de besluitvorming. 

 

Daarnaast verschilt de commissie met de gemeente van mening over de vraag welke belangen 

bij gebruikmaking van een buitenplanse afwijkingsbevoegdheid worden afgewogen.  
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Als er van het bestemmingsplan wordt afgeweken door middel van toepassing van de 

zogenaamde kruimellijst, dan wordt er in de eerste plaats getoetst of de aanvraag past binnen het 

eerder genoemde afwijkingenbeleid. Past een gewenste afwijking binnen die beleidsregels, dan 

moet er medewerking worden verleend tenzij dat voor één of meer belanghebbenden 

onevenredige gevolgen zou hebben. De activiteit mag niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke 

ordening. 

 

In dit verband dient er een belangenafweging plaats te vinden, waarbij de belangen die worden  

geraakt door de onderdelen van het bouwplan waarvoor de omgevingsvergunning is verleend in 

afwijking van het bestemmingsplan, bij de belangenafweging worden betrokken. Bij de 

beoordeling of sprake is van een goede ruimtelijke ordening en de daarbij behorende 

belangenafweging, moet worden uitgegaan van een vergelijking tussen de vergunde situatie en 

de maximale planologische situatie. Hierbij moeten alle belangen van omwonenden die verband 

houden met hun woon- en leefomgeving, ongeacht of deze belangen gedekt worden door de 

bestemming waarvan afgeweken wordt, worden afgewogen tegen het belang van de aanvrager 

en eventueel het algemeen belang. Voor een beperking van de belangen van omwonenden is 

geen grondslag.  

 

De commissie constateert voorts dat uw college het leerstuk van de evidente privaatrechtelijke 

belemmeringen op een andere wijze hanteert dan uit de jurisprudentie volgt  (duiventillen 

Woudsedijk-Noord, wijziging gevels Noordeinde). In de jurisprudentie is aangegeven dat 

privaatrechtelijke belangen slechts aan de verlening van een vergunning in de weg staan, indien 

er voor het te realiseren bouwplan is afgeweken van het bestemmingsplan en wanneer deze 

belemmeringen evident zijn. Uw college leidt hieruit af dat alleen evidente privaatrechtelijke 

belemmeringen in de afweging van belangen meegewogen hoeven te worden. Bij een afwijking 

van het bestemmingsplan is echter ruimte voor het afwegen van alle belangen, waaronder ook 

belangen die in het privaatrecht bescherming vinden, zelfs als die belangen niet evident zijn. 

Wanneer de privaatrechtelijke belangen evenwel evident zijn zullen zij direct en zonder afweging 

van belangen in de weg staan aan verlening van de bouwvergunning. Wanneer zij dat niet zijn 

worden ze afgewogen tegen de belangen van de aanvrager en het algemeen belang. 

 

Leidraad hoogte dwangsommen en lengte begunstigingstermijn 

In de nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Kaag en Braassem 2019-2023 wordt 

beschreven hoe u als gemeente vergunningen verleent, toezicht houdt en handhaaft op het 

gebied van omgevingsrecht, Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten. In bijlage 

10 (Leidraad hoogte dwangsommen en lengte begunstigingstermijn) van het bijbehorende 

Bijlagenboek is per overtreding de hoogte van de op te leggen dwangsommen aangegeven.  

De commissie heeft evenwel geconstateerd dat in dit document twee tabellen zijn opgenomen 

met verschillende dwangsomhoogtes (pagina 46 en pagina 61) die beide van toepassing kunnen 

zijn op Wabo- overtredingen. Het beleid is hiermee niet consistent en inzichtelijk. De commissie 

adviseert u deze dubbeling in een aanpassing van het beleid te herstellen.  

 
Aanleveren dossiers 

De commissie merkt op dat dit verbeterpunt ten opzichte van vorig jaar goed is opgepakt. Hoewel 

er nog steeds documenten ontbreken, is er wel een verbetering waar te nemen. De commissie 

stelt voor een vaste opbouw voor het dossier te hanteren. Dit maakt het overzichtelijk en zorgt 

ervoor dat er minder snel onderdelen vergeten zullen worden.  
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Suggestie van de commissie voor de opbouw van het dossier: 1) verweerschrift, 2) 

bezwaarschrift, 3) besluit, 4) aanvraag/ verzoek, 5) regelgeving/ bestemmingsplan, 6) 

kaartmateriaal, 7) jurisprudentie, 8) overige stukken.  

 

Het verdient aanbeveling om hier alert op te blijven en indien geconstateerd wordt dat 

documenten ontbreken, deze documenten al voor de hoorzitting toe te zenden. Daarbij stelt de 

commissie het op prijs als ook informatie over de voorgeschiedenis (waaronder eventuele 

mediationpogingen) en/of relevante aanverwante vergunningen wordt toegezonden.  

Tenslotte wenst de commissie een niet geanonimiseerde versie van het dossier te ontvangen, 

zodat zij onder andere de ontvankelijkheid goed kan beoordelen. 

 

Vertegenwoordiging ter zitting 

Het valt de commissie op dat verweerders het advies van de commissie afwachten alvorens een 

(begin) van heroverweging te maken. Hierdoor worden de bezwaren indien noodzakelijk niet al 

voor de hoorzitting proactief voorgelegd aan een stedenbouwkundige of verkeersdeskundige, en  

worden fouten in het bestreden besluit - evident of niet – ter hoorzitting verdedigd.  

 

Naar het oordeel van de commissie is het niet zo dat de heroverweging pas na het advies van de 

commissie aanvangt. De ontvangst van het bezwaarschrift is in dit kader het startschot en de 

hoorzitting en het advies van de commissie zijn onderdeel van deze heroverweging. Indien 

tijdens de voorbereiding van de hoorzitting en het opstellen van het verweerschrift blijkt dat het 

primaire besluit (op onderdelen) verbetering behoeft, dan kan het geen kwaad om dit te 

onderkennen en daar eventueel actie op te ondernemen. Daar is de bezwaarprocedure voor 

bedoeld en het laat zien dat de gemeente de juiste kennis en kunde in huis heeft.  

 

 



 

22 

 

Bijlage 1 jaarverslag commissie bezwaarschriften 2021: Overzicht bezwaarschriften en adviezen 
 

 

 Nieuwkoop 2021  
  

 
    

 Ingekomen bezwaarschrift Afdeling/ team Advies commissie Bijzonderheden 

 Nog in behandeling (op 1/1/2022)       

1 Omgevingsvergunning aanleg parkeerplaatsen op Park 
Zomerlust 

Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving  nvt Hoorzitting 16 december 
2021 
2 bezwaarschriften 

2 Geweigerde WMO aanvraag paardencoaching Maatschappelijke Ontwikkeling-Sociaal 
Domein 

nvt Aangehouden ivm 
tegemoetkomen aan bezwaar 

3 Geweigerde omgevingsvergunning en last onder 
dwangsom diverse bouwwerken Smidskade 

BOR-Toezicht en Handhaving,  
Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving 

nvt Bezwaar uit 2020 
Aangehouden ivm mediation 

4 Last onder dwangsom gebruik perceel Blokland BOR-Toezicht en Handhaving nvt Bezwaar uit 2019 
Aangehouden ivm mediation 

     

 Ingetrokken       

1 Wob-verzoek informatie Paradijsweg Ruimtelijke Ordening en Grondzaken-
Projecten Grondbedrijf & Vastgoed 

nvt Ingetrokken na ambtshalve 
voldoen aan verzoek 

2 Aanwijzing 4 parkeerplaatsen voor elektrische 
voertuigen Roggeveld/Hazeweg 

BOR-Beheer nvt Ingetrokken na ambtshalve  
intrekking besluit 
2 bezwaarschriften 

3 Last onder dwangsom kamergewijze verhuur W. 
Ontzigtstraat 

BOR-Toezicht en Handhaving nvt Ingetrokken na ambtshalve 
intrekking besluit 

4 Geweigerde omgevingsvergunning tuinhuis Zuideinde Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving nvt Ingetrokken na amtshalve 
intrekking besluit 

5 Geweigerde omgevingsvergunning Ringdijk Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving nvt Ingetrokken na ambtshalve 
aanpassing besluit 

6 Omgevingsvergunning Lotusbloem Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving nvt Ingetrokken na mediation 

7 Aanwijzing gemeentelijk monument Schutsluis Sluispad  Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving nvt Ingetrokken na ambtshalve 
aanpassing besluit  

8 Gedeeltelijke toekenning declaratie tegoedbon 
duurzaamheidsmaatregelen voor huurders  

Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Grondbedrijf-Ruimte en Economie 

nvt Ingetrokken na ambtshalve 
aanpassing besluit 

9 Gedeeltelijke verlening subsidie Home Start Maatschappelijke Ontwikkeling-Sociaal 
Domein 

nvt Ingetrokken na ambtshalve 
voorstellen tot aanpassing 
besluit 
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10 Afwijzing declaratie tegoedbon 
duurzaamheidsmaatregelen voor huurders  

Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Grondbedrijf-Ruimte en Economie 

nvt Ingetrokken na mediation 

11 Omgevingsvergunning vijf bedrijfsunits Goudsmid Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving nvt Ingetrokken na overleg 
tussen partijen en 
aanpassing tekeningen en 
aanpassing besluit 
Bezwaar uit 2020 

12 Aanwijzing twee parkeerplaatsen voor elektrische 
voertuigen Rietkam 

BOR-Beheer nvt Ingetrokken na ambtshalve 
intrekking besluit  
Bezwaar uit 2020 

13 Zonnepanelen Lange Meentweg Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Grondbedrijf-Ruimte en Economie 

nvt Ingetrokken na mediation  

14 Omgevingsvergunning Zuideinde  Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving nvt Ingetrokken na mediation  

15 Last onder dwangsom hondenkennel Simon van 
Capelweg 

BOR-Toezicht en Handhaving nvt Ingetrokken door toepassing 
mediation  

16 Omgevingsvergunning berging Aalscholverlaan  Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving nvt Ingetrokken na mediation en 
ambtshalve aanpassing 
besluit  

17 Afwijzing Covid-19 steunfonds Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving nvt Ingetrokken na mediation en 
na indienen nieuwe aanvraag 
op grond van nieuwe regeling 
die wel verleend is  

18 Aanwijzing parkeerplaatsen voor opladen elektrische 
voertuigen Hofstraat 

BOR-Beheer nvt Ingetrokken na ambtshalve 
intrekking besluit  
2 bezwaarschriften 

19 Bevel tot sluiting  woning Handelsweg BOR-Toezicht en Handhaving nvt Ingetrokken na ambtshalve 
intrekking besluit  

20 Toekenning gehandicaptenparkeerplaats Plataanstraat 
kruispunt Essenlaan 

BOR-Beheer nvt Ingetrokken na mediation  

21 Last onder dwangsom Stouthandelstraat BOR-Toezicht en Handhaving nvt Ingetrokken na ambtshalve 
intrekking besluit  

22 Aanleg brug Schilkerkade Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving  nvt Verzocht om intrekking, want 
geen besluit aan ten 
grondslag  
2 bezwaarschriften 

23 Last onder dwangsom graafwerkzaamheden bufferzone 
Bosweg  

BOR-Toezicht en Handhaving  nvt Aangehouden ivm mediation  

24 Geweigerde omgevingsvergunning woning Simon van 
Capelweg 

Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving  nvt Ingetrokken na ambtshalve 
aanpassing besluit 

25 Bestemmingsplan Landlustpad voorwaarde storten in 
Woonfonds 

Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Grondbedrijf-Ruimte en Economie 

nvt Bezwaar uit 2020 
Ingetrokken na mediation 
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 Op andere wijze afgedaan     

1 Bezwaar tegen vergunning standplaats recreatief ijs 
Aardamseweg 

Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving Nvt In overleg als zienswijze 
behandeld door vakafdeling. 

2 Openstelling camping De Oude Rijn Westkanaalweg  BOR-Toezicht en Handhaving nvt Als handhavingsverzoek 
behandeld door vakafdeling. 

3 Bezwaar tegen bijdrage Woonfonds Simon van 
Capelweg ten behoeve van omgevingsvergunnig 

Ruimtelijke Ontwikkeling-Ruimte en 
Economie 

nvt Ligt geen besluit aan ten 
grondslag. Behandeld door 
vakafdeling. 

4 Bezwaar tegen Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan 
Westkanaalweg 

BOR-Beheer nvt Ligt geen besluit aan ten 
grondslag. Behandeld door 
vakafdeling. 

5 Bezwaar tegen onderzoek plaatsing Windmolen nabij 
Achttienkavels 

Ruimtelijke Ontwikkeling-Ruimte en 
Economie  

nvt In het kader van participatie 
bedoeld. Behandeld door 
vakafdeling 

6 Bezwaar tegen illegale bebouwing Aardamseweg  BOR-Toezicht en Handhaving nvt Als handhavingsverzoek 
behandeld door vakafdeling. 

  
  

  

 Bezwaarschriften afgedaan dmv advies       

1 Afwijzing declaratie tegoedbon 
duurzaamheidsmaatregelen voor huurders  

Ruimtelijke Ontwikkeling-Ruimte en 
Economie 

ontvankelijk, in stand laten Zonder hoorzitting (op 
verzoek van bezwaarmaker) 

2 Tijdelijke omgevingsvergunning Westkanaalweg  Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving ontvankelijk, in stand laten Bezwaar uit 2020, advies in 
2021. Aangehouden ivm 
mediation. 
4 bezwaarschriften, 1 advies 

3 Sluiting pand aan de Geerweg BOR-Toezicht en Handhaving ontvankelijk, in stand laten onder 
aanvulling motivering met afweging van 
belangen 

Bezwaar uit 2020, advies in 
2021 

4 Toewijzing Wob-verzoek vergoeding Zuideinde Ruimtelijke Ordening en Grondzaken-
Projecten Grondbedrijf & Vastgoed 

ontvankelijk, in stand laten  Bezwaar uit 2020, advies in 
2021 

5 Geweigerde omgevingsvergunning tuinhuis Bosweg Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving  ontvankelijk, in stand laten onder 
aanvulling motivering met afweging van 
belangen 

Bezwaar uit 2020, advies in 
2021 

6 Afwijzing verzoek tot handhaving Landgoed Langeraar BOR-Toezicht en Handhaving ontvankelijk, in stand laten onder 
aanvulling motivering 

Bezwaar uit 2020, advies in 
2021. Contrair in beslissing 
op bezwaar. 

 7 Omgevingsvergunning keerwand, beschoeiing en 
ophogen grond Korteraarseweg 

Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving  ontvankelijk, in stand laten Bezwaar uit 2020, advies in 
2021 

8 Omgevingsvergunning verbouw winkelpand naar 7 
studio’s Westkanaalweg 

Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving ontvankelijk, in stand laten, met 
vervangen tekeningen 
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9 Aanwijzing twee parkeerplaatsen voor elektrische 
voertuigen Grendel  

BOR-Beheer  ontvankelijk, toetsen aan 
Plaatsingsbeleid 2020 en motivering 
daarmee in overeenstemming brengen 

 

10 Geweigerde omgevingsvergunning brug Kerkpad Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving ontvankelijk, herroepen  

11 Afwijzing planschade Geerweg  Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving  ontvankelijk, in stand laten 
 

12 Aanwijzing gemeentelijk monument Langeraarseweg  ROG ontvankelijk, in stand laten 
 

13 Aanwijzing gemeentelijk monument Kade ROG ontvankelijk, in stand laten  
 

14 Intrekken omgevingsvergunning Lange Meentweg BOR-Toezicht en handhaving BOR-
Beheer 

ontvankelijk, herroepen, vergunning 
voor resterende periode in stand laten 

  

15 Aanwijzing gemeentelijk monument Uitweg  ROG ontvankelijk, in stand laten onder 
aanvulling motivering 

 

16 Geweigerde omgevingsvergunning gebruik schuur als 
woning Zuideinde 

Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving ontvankelijk, in stand laten  

17 Aanwijzing twee parkeerplaatsen voor elektrische 
voertuigen Baljuwstraat  

BOR-Beheer  ontvankelijk, in stand laten onder 
verbetering motivering 

 

18 Afwijzing verzoek tot handhaving In de Maalderij BOR-Toezicht en handhaving BOR-
Beheer 

ontvankelijk, in stand laten onder 
aanpassing motivering 

 

19 Last onder dwangsom vlonders Smidskade BOR- Toezicht en Handhaving ontvankelijk, herroepen Bezwaar uit 2020, advies in 
2021. Aangehouden ivm 
mediation. 
3 bezwaarschriften, 1 advies 

20 Omgevingsvergunning schuur Schilkkade Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving ontvankelijk, in stand laten onder 
aanvulling motivering en voorwaarden 

 

21 Vaststelling bestemmingsplan Meije Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Grondbedrijf-Ruimte en Economie 

ontvankelijk, in stand laten onder 
aanvulling motivering 

 

22 Omgevingsvergunning kas Paradijsweg Publiekszaken-Fysieke Leefomgeving ontvankelijk, in stand laten onder 
aanvulling precieze situatietekening 

 

23 Geweigerd verwijderen gegevens AVG BV-BJZ ontvankelijk, in stand laten (met 
uitzondering van paspoort) 

Beroep ingesteld 
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 K&B 2021    

     

 Ingekomen bezwaarschrift Afdeling/ team Advies commissie Bijzonderheden 

 Nog in behandeling (op 1/1/2022)       
1 Last onder dwangsom duiventillen Woudsedijk-Noord  Ontwikkeling-Handhaving nvt Hoorzitting 16 december 

2021 
 

     

  
Ingetrokken 

   

1 Omgevingsvergunning interne verbouwing Waaier Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

nvt Ingetrokken na mediation 
Bezwaar uit 2020 

2 Intrekken nummeraanduiding Waaier Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen  

nvt Ingetrokken na mediation 
Bezwaar uit 2020 

3 Last onder dwangsom Willem van der Veldenweg Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen  

nvt Ingetrokken 

4 Omgevingsvergunning twaalf windmolens 
Groenwoudskade 

Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

nvt Ingetrokken na mediation 

5 Last onder dwangsom Herenweg Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

nvt Ingetrokken 

          

 Bezwaar op andere wijze afgedaan        
1 

Geweigerde omgevingsvergunning in-/uitrit Julianalaan 
Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

nvt  
Ambtelijk gehoord en 
afgedaan 

     

 Bezwaar afgedaan dmv advies      
1 Gedeeltelijke afwijzing verzoek om handhaving 

Noordeinde 
Ontwikkeling-Handhaving ontvankelijk, in stand laten met 

aanvulling motivering en afweging 
belangen 

Bezwaar uit 2020, advies in 
2021 

2 Omgevingsvergunning splitsen woning (monument) 
Hofdijklaan  

Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, afhankelijk van inzage in 
grondexploitatiekosten en toepassing 
art. 4:84 Awb in stand te laten dan wel 
te herroepen  
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3 Omgevingsvergunning zendmast Hoogmade Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, herroepen Bezwaar uit 2020, advies in 
2021 
9 bezwaarschriften, 1 advies 

4 Geweigerde omgevingsvergunning herplaatsen steiger 
Westmeerlaan 

Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, in stand laten  

5 Omgevingsvergunning wijzigen gebruik naar 3 
woonappartementen Dorpsstraat 

Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen  

ontvankelijk, in stand laten onder 
verbetering motivering 

Bezwaar uit 2020, advies in 
2021 

6 Last onder dwangsom steigers Leimuiden Ontwikkeling-Handhaving ontvankelijk, herroepen Bezwaar uit 2020, advies in 
2021 
2 bezwaarschriften, 1 advies 

7 Geweigerde omgevingsvergunning verlengen steiger 
Julianalaan 

Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, in heroverweging bezien 
of besluit in stand kan blijven 

 

8 Omgevingsvergunning verbouw woning Noordeinde Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, in stand laten onder 
aanpassing grondslag 

  

9 Omgevingsvergunning uitbreiden woning Pastoor van 
der Plaatstraat 

Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, herroepen 3 bezwaarschriften, 1 advies 

10 Last onder dwangsom en invordering last onder 
dwangsom Spijkereiland 

Ontwikkeling-Handhaving ontvankelijk, herroepen  

11 Omgevingsvergunning vergroten woonhuis Molenpad  Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, in stand laten onder 
aanvulling motivering  

 

12 Omgevingsvergunning uitbouw achterkant kerk 
Herenweg 

Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, in stand laten    

13 Last onder dwangsom baggerdepot Vlietweg Ontwikkeling-Handhaving ontvankelijk, herroepen  Bob contrair aan advies 

14 Omgevingsvergunning terrasoverkapping voorzijde 
woning Burgemeester Vostersstraat 

Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, afhankelijk van de 
afweging van belangen in stand laten of 
herroepen 

 

15 Omgevingsvergunning 20 appartementen Glanswier Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, in stand laten  

16 Omgevingsvergunning drijvende bootoverkapping 
Vrouwgeestweg 

Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, in stand laten onder 
verbetering grondslag en motivering 

 

17 Omgevingsvergunning schuilhut voor geiten Herenweg Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, in stand laten 17 en 18 in één advies 

18 Omgevingsvergunning houden van dieren Herenweg Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, in stand laten 17 en 18 in één advies 

19 Omgevingsvergunning houden van hobbydieren 
Herenweg 

Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, in stand laten 19, 20, 21 in één advies 

20 Omgevingsvergunning schuilhut voor pony’s Herenweg Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, in stand laten 19, 20, 21 in één advies 
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21 Omgevingsvergunning paardenbak Herenweg Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, herroepen/aanpassen 19, 20, 21 in één advies 
Bob contrair aan advies 

22 Omgevingsvergunning krooshekreiniger Vriezekoop Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, in stand laten onder 
aanvulling belangenafweging en 
algemene uitgangspunten 
afwijkingenbeleid 

 

23 Gedeeltelijk geweigerde omgevingsvergunning 
duiventillen Woudsedijk-Noord 

Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, deels herroepen voor het 
overige in stand laten 

2 bezwaarschriften, 1 advies 

24 Geweigerde omgevingsvergunning verlengen steiger 
Julianalaan 

Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, afhankelijk van 
heroverweging in stand laten of 
herroepen 

 

25 Omgevingsvergunning wijzigen gevels Noordeinde Bedrijfsvoering-Dienstverlening-
Vergunningen 

ontvankelijk, in stand laten onder 
aanvulling motivering 

4 bezwaarschriften, 1 advies 

26 Last onder dwangsom Witte Singel  Ontwikkeling-Handhaving ontvankelijk, in stand laten onder 
verbetering van de motivering 

2 bezwaarschriften, 1 advies 

     
 


