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Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2019

Aantal beslissingen op bezwaar binnen of buiten de wettelijke termijn 

Aantal zaken waarover door de commissie is geadviseerd en waarop een beslissing op bezwaar is genomen 

Aantal beslissingen op bezwaar binnen wettelijke termijn

Aantal beslissingen op bezwaar buiten wettelijke termijn

Het aantal termijnoverschrijdingen in 2019 (30) is 
nagenoeg gelijk aan dat van 2018 (28). Daarmee is 
nog steeds sprake van een hoog aantal. 

82 78

28

30

54

48

2018 2019

Totaal aantal beslissingen op bezwaar buiten wettelijke termijn over zaken uit 2019 
(gevallen van termijnoverschrijding 2019): 30 

Aantal gevallen van termijnoverschrijding ontstaan in 

uitsluitend de fase van aanlevering aan de commissie: 4

Aantal gevallen van termijnoverschrijding ontstaan in 

uitsluitend de fase van advisering door de commissie: 8

Aantal gevallen van termijnoverschrijding ontstaan in 

uitsluitend de fase van besluitvorming na advisering 

commissie: 1

Aantal gevallen van termijnoverschrijding ontstaan in 

meerdere fasen: 17

In 16 van de 30 gevallen van termijnoverschrijding heeft het bestuursorgaan geen gebruik gemaakt van de wettelijke 
bevoegdheid tot verdagen van de beslistermijn, waarmee in veel gevallen overschrijding had kunnen worden voorkomen.

Samenstelling van de commissie 

Algemeen voorzitter: 
mevrouw mr. R.C.J.M. Balvers

Algemeen vice-voorzitter:  
de heer mr. J.E.W. Tieleman (vanaf 1 juli 2019)
    
de heer mr. M.J. Woodward (tot 1 juli 2019)

Overige leden:  
mevrouw mr. B. Hamburger
mevrouw mr. M.B.R. Reimers
de heer mr. J.R.K.A.M. Waasdorp 
mevrouw mr. I. Helmich (vanaf 1 juli 2019)
de heer mr. R.W.I. Alkema MSc (vanaf 1 juli 2019)
de heer mr. G.J. Broekhuis (vanaf 1 juli 2019)
mevrouw mr. K. Vaalburg (vanaf 1 juli 2019)
de heer mr. L.R.M. Brouwer (vanaf 1 juli 2019)
de heer mr. S.J.C. Hocks (vanaf 1 juli 2019)

mevrouw mr. Y.R. Boonstra - van Herwijnen (tot 1 juli 2019) 
mevrouw mr. H.J.C.M. Kosman (tot 1 juli 2019)

Secretarissen:  
mevrouw K. Hoogendoorn (vanaf 1 juli 2019)
de heer bc. B. Okkerse     

mevrouw M.E.M. van der Aar LLB (tot 1 juli 2019) 
mevrouw mr. A.M.M. Stevens (tot 1 juli 2019)
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Regeling

Wijze beëindigen zaak   

Aantal betreden besluiten naar regeling op grond 

waarvan de besluiten zijn genomen 

Inhoud van de adviezen

Wabo/Wro m.b.t. bouwen of gebruik grond    

Wabo/APV mbt kappen van bomen    

APV mbt overige zaken    

Verkeerswetgeving 

Wet BRP 

Huisvestingsverordening     

Wet openbaarheid van bestuur       

Overige 

Totaal 

Dictum “besluit handhaven” 

Dictum “besluit handhaven onder aanpassing motivering”    

 Dictum “besluit herroepen”     

Dictum “bezwaar niet ontvankelijk”  

Dictum “met inachtneming van dit advies op het bezwaar 

te beslissen”

Bezwaar ingetrokken   

Nog in behandeling 

Overig 
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Er is sprake van een significante daling van het aantal 
zaken. De grootste daling (33) wordt waargenomen in de 
categorie Wabo/Woningwet/Wro met betrekking tot bouwen 
of gebruik grond en APV met betrekking tot het kappen van 
bomen. Het betreft in alle gevallen zaken die op dezelfde 
afdeling zijn behandeld. Dit heeft invloed op het totaal (93). 
Volgens de betreffende afdeling (VVH) is er geen verklaring 
te geven voor deze daling.
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Het aantal beroepen in 2019 is, ook in relatie tot het lagere 
totaal aantal zaken, lager dan in 2018. Het betreft drie 
maal sluiting van een (nacht)horecagelegenheid en voor 
het overige een diversiteit aan type zaken. Het aantal 
beroepszaken waarbij de uitkomst nog niet bekend is, is 
in 2019 lager dan in 2018. Dat is te verklaren omdat bij 
de (drie) zaken die nu bij de rechtbank nog open staan, 
de beslissing op bezwaar pas in het najaar van 2019 werd 

Aantal beroepen naar aanleiding van beslissingen op bezwaar en uitkomst van deze beroepen

2018 2019

Beroep ongegrondBeroep ongegrond

Beroep niet ontvankelijkBeroep niet ontvankelijk

Beroep 

ingetrokken

Beroep 

ingetrokken

Beroep gegrond Beroep gegrond

Beroep Beroep

Uitkomst beroep nnb.Uitkomst beroep nnb.

2

1

3

3

2

1

10

0 0

3

16 9

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2019 Ontwerp:www.bb-go.nl

Het totale aantal zaken uit 2019 waarover door de commissie 
is geadviseerd en waarop een beslissing op bezwaar is 
genomen is 78. De beslissing op bezwaar werd in één geval 
genomen door de raad, in 13 gevallen door de burgemeester 
en in 64 gevallen door het college van burgemeester en 
wethouders. Het bestuursorgaan ging met betrekking tot de 
zaken uit 2019 zes maal contrair. 
Van de zes contrair genomen beslissingen op bezwaar met 
betrekking tot 2019 zijn er twee genomen door het college van 
burgemeester en wethouders en vier door de burgemeester.
In drie gevallen - allen met betrekking tot een besluit van de 
burgemeester - is beroep ingesteld. Van deze drie gevallen is 
in één geval geoordeeld dat het beroep ongegrond is. In één 
geval is het beroep weer ingetrokken. In één beroepszaak is 
de uitslag op dit moment nog niet bekend.  

Aantal contrair genomen beslissingen op 

bezwaar
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67

genomen. Daardoor is alleen bij deze zaken het effect van 
de doorgaans langdurige  behandeling van beroepen bij de 
rechtbank merkbaar in het volgende jaar. De betreffende 
beroepszaken uit 2019 zijn nog niet door de rechtbank 
afgehandeld. Inmiddels is de uitslag bekend van de 
10 beroepszaken uit 2018, die in 2019 nog open stonden. 
In zeven gevallen was het beroep ongegrond, in één geval 
gegrond en in twee gevallen niet-ontvankelijk.
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Aantal proceskostenveroordelingen

63


