FOLDER
BEZWAAR MAKEN

Besluiten
Als inwoner van de gemeente Cranendonck kunt u geconfronteerd
worden met besluiten van de gemeente. Zo kunt u te maken krijgen
met bijvoorbeeld omgevingsvergunningen voor bouwen, kappen,
standplaatsvergunningen, maar ook
algemene besluiten, zoals een instelling van een parkeerverbod.
Ook als u te werk gaat zonder vergunning terwijl u die wel nodig
heeft, krijgt u met de gemeente te
maken. De gemeente kan u bijvoorbeeld bevelen om een bouwwerk,
dat gebouwd is zonder vergunning,
af te breken.
Besluiten worden genomen door de
bestuursorganen van de gemeente:
de gemeenteraad, het college van
burgemeester en wethouders of
alleen de burgemeester.
Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met een
besluit van de gemeente kunt u daar
in de meeste gevallen bezwaar tegen
maken bij het bestuursorgaan dat het
besluit heeft genomen. Het bestuursorgaan en een onafhankelijke commissie kijken dan nogmaals naar het
besluit. De onafhankelijke commissie geeft het bestuursorgaan een
advies over de beoordeling van het
bezwaarschrift en het bestreden
besluit.
Het bestuursorgaan kan dan aan de
hand van het advies van de commissie beslissen het eerdere besluit aan
te passen. Zij kan echter ook besluiten om het oorspronkelijke besluit in
stand te laten.
Tegen een beslissing op uw bezwaarschrift kunt u beroep instellen
bij de rechtbank in Den Bosch.
Daarna kunt u eventueel nog in
hoger beroep gaan bij de Raad van
State in Den Haag.
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Wie kan bezwaar maken?
U kunt bezwaar maken tegen een
besluit dat aan u gericht is. U heeft
bijvoorbeeld een bouwvergunning
aangevraagd en deze niet gekregen
of u vindt dat het besluit op uw
aanvraag wel erg lang op zich laat
wachten.
Ook tegen besluiten die niet aan u
zijn gericht, kunt u als derdebelanghebbende bezwaar maken. U
bent derde-belanghebbende als het
besluit waardoor u zich benadeeld
voelt niet direct aan u gericht is. U
bent wel direct betrokken bij het
genomen besluit, zoals bijvoorbeeld
een kapvergunning voor uw buurman of het instellen van eenrichtingsverkeer in uw straat.
Waartegen kunt u bezwaar maken?
De gemeente publiceert veel binnengekomen aanvragen en besluiten.
Deze officiële bekendmakingen kunt
u wekelijks lezen in het gemeentenieuws van de gemeente Cranendonck, op de middelste twee pagina’s van De Grenskoerier. Bij deze
publicaties worden ook de bezwaarmogelijkheden aangegeven.
Derde-belanghebbenden krijgen het
besluit doorgaans niet toegezonden.
U bent dan aangewezen op de
genoemde voorlichtingspagina’s. Het
is dus voor u van groot belang, dat u
wekelijks het gemeentenieuws leest
en de website van onze gemeente in
de gaten houdt.
Geen bezwaar-mogelijkheid
Niet tegen alle besluiten kunt u
bezwaar maken. De meest voorkomende besluiten waartegen u geen
bezwaar kunt maken zijn:
 Milieubesluiten en milieuvergunningen: hiervoor moet u bij de
rechter zijn.
 Bestemmingsplannen: voor meer
informatie over deze bezwaarschriftenprocedure kunt u terecht
bij de afdeling Beleid, team Ruimte
 Onteigeningsbesluiten: voor meer
informatie over deze bezwaarschriftenprocedure kunt u terecht
bij de afdeling Beleid, team Ruimte
 Verordeningen en beleidsregels
 Besluiten waarbij u geen direct
belang heeft

Aan welke voorwaarden moet een
bezwaarschrift voldoen?
Nadat een besluit is verzonden of
indien een besluit niet wordt verzonden maar in de Grenskoerier is
bekend gemaakt, heeft u zes weken
de tijd om een bezwaarschrift in te
dienen. Deze termijn geldt ook als u
als derde-belang-hebbende een
bezwaarschrift wil indienen. Let op:
als een besluit wordt verzonden en
gepubliceerd, is de datum van publicatie niet de dag waarop de bezwarentermijn een aanvang neemt. In
zo’n geval is dit de verzenddatum.
De termijn van zes weken is erg
belangrijk. Indien u geen bezwaar
maakt binnen deze zes weken,
wordt uw bezwaarschrift nietontvankelijk verklaard. U verspeelt
hierdoor ook de kans om bij de
bestuursrechter uw gelijk te krijgen.
Aan het indienen van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
Voor het behandelen van het bezwaarschrift heeft de bezwarencommissie een aantal gegevens
nodig.
Het bezwaarschrift dient de volgende gegevens te bevatten:
 Uw naam en adres.
 De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
 Een omschrijving van het besluit.
Het beste kunt u ook een kopie
van het besluit bijvoegen.
 De redenen van het bezwaar.
Waarom bent u het niet eens met
het besluit?
 U moet het bezwaarschrift ondertekenen.
 U dient het bezwaarschrift te
richten aan het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de
burgemeester).
Na de ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u een ontvangstbevestiging. Ook krijgt u een uitnodiging
om voor de commissie te verschijnen. Dit klinkt misschien ‘zwaar’,
maar dit is zeker niet het geval. In
feite wordt u gevraagd om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten
voor de commissie.

Behandeling van het bezwaarschrift
De adviescommissie die het bestuursorgaan over het bezwaarschrift
adviseert is de zogeheten Bezwarencommissie.
De bezwarencommissie bestaat uit
externe onafhankelijke leden. Bij de
behandeling van uw bezwaarschrift
krijgt u de gelegenheid uw bezwaarschrift nader mondeling toe te lichten. Ook is er een gemeenteambtenaar aanwezig die het gemeentelijk
standpunt nader zal toelichten.
Daarna kunnen de leden van de
kamer nog vragen stellen. De bijeenkomst (hoorzitting) duurt ongeveer 20 minuten en is in principe
openbaar. Met het oog op de privacy
kunnen zittingen ook achter gesloten
deuren plaatsvinden. Na de hoorzitting zal de commissie zich beraden
en advies uitbrengen aan het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen.
Aan het advies van de commissie
wordt veel waarde gehecht door het
bestuursorgaan. Omdat de gemeente
gebruik maakt van een bezwarencommissie, dient er doorgaans
binnen 12 weken te worden beslist
op uw bezwaarschrift. Deze termijn
wordt gerekend vanaf de dag na die
waarop de termijn voor het indienen
van het bezwaarschrift is verstreken.
Deze termijn kan eventueel met zes
weken worden verlengd. Uiteraard
proberen wij zo spoedig mogelijk op
uw bezwaarschrift te beslissen. De
beslissing van het bestuursorgaan
wordt u toegezonden. In deze brief
leest u ook de redenen waarop de
beslissing op uw bezwaarschrift is
gebaseerd. Tevens ontvangt u dan
het verslag van de hoorzitting en het
advies van de commissie.
Beroepschrift
Bent u het met de beslissing op het
bezwaarschrift oneens, dan kunt u
een beroepschrift indienen bij de
rechtbank. Dit beroep is niet kosteloos. U dient griffierechten te betalen. Wordt u in het gelijk gesteld,
dan krijgt u het vooraf betaalde
griffierecht terug.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift
of beroepschrift schorst de werking
van het bestreden besluit NIET. Met
andere woorden; de vergunningaanvrager kan het besluit direct uitvoeren, ongeacht of er een bezwaar- of
beroepschrift is ingediend. In sommige gevallen kan dit leiden tot
onherstelbare schade of onomkeerbare gevolgen.




Cristel Meulendijk:
040-2241571 of
06-18302211
Sanne Scholz:
040-2241438
Cindy Snijders:
040-2241568 of
06-18302208

Om dit te voorkomen kunt u een
voorlopige voorziening aanvragen
bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank. Toekenning van zo’n
voorziening betekent dat een besluit
niet mag worden uitgevoerd voordat
op het ingediende bezwaar- of
beroepschrift is beslist. Een voorlopige voorziening schorst de werking
van het bestreden besluit dus wel.
Adressen
Bezwaarschrift
Een bezwaarschrift richt u aan:
De gemeenteraad/ Het college van
burgemeester en wethouders/ De
burgemeester van de gemeente
Cranendonck, Postbus 2090, 6020
AB Budel
Bezoekadres: Cranendonck 3-4,
6027 RK Soerendonk.
Beroepschrift
Een beroepschrift richt u aan:
De Arrondissementsrechtbank
’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA
’s-Hertogenbosch
Voorlopige voorziening
Een verzoek om voorlopige voorziening richt u (zowel bij een bezwaarals een beroepschrift) aan:
De Arrondissementsrechtbank
‘s-Hertogenbosch, t.a.v de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200
MA ‘s-Hertogenbosch.
U kunt ook digitaal beroep instellen
bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursre
cht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Informatie
Voor verdere vragen kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de
Bezwarencommissie;

Ina Brunenberg:
040-2241449 of
06-18302239

2608172



Deze folder is geschreven om de
inwoners van Cranendonck een
beter inzicht te geven in hun mogelijkheden om tegen een besluit op te
komen.
Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Daarvoor
dient u de besbetreffende wettekst te
raadplegen, met name de hoofdstukken 6, 7 en 8 van de Algemene wet
bestuursrecht.
Heeft u aan- of opmerkingen met
betrekking tot de inhoud van deze
folder, dan kunt u zich wenden tot
de afdeling Ondersteuning, Team
juridische zaken van de gemeente
Cranendonck, telefoon 0495431133.
Voor meer informatie over rechtspraak in Nederland kunt u de
brochure “Rechtspraak” van het
Ministerie van Justitie aanvragen via
Postbus 51, www.postbus51.nl.

