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Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken
T.a.v. de heer Van Poelgeest
p/a Franciscushof 125

4133 BD VIANEN UT

Datum : 9 aPril20l4
VERZONDEN t (}AFR.zOI{

Geachte heer Van Poelgeest,

Met uw faxbericht van 8 januara2OL4, door ons ontvangen op 8 januari 2014, hebt u namens de

stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken (hierha stichting) een bezwaarschrift ingediend tegen
het kappen van ongeveer 1000 bomen in de Monnikenhof.

Op 4 april 2014 hebben wij van de stichting een ingebrekestelling ontvangen. Dit vanwege het
uitblijven van een beslÉit op bezwaar (zie bijlage).

Beoordeling door- de commissie
De commissie voor de bezwaarschriften heeft het bezwaarschrift behandeld tijdens de vergadering
van 20 februaii 2OL4.Op27 februari 2014 heeft ztjhaar advies uitgebrachtop basis van onderstaande
overwegingen.

De commissie overweegt, dat op grond van artikeÍ 8:L juncto artÍkel 7:1van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bezwaar kan worden gemaakt tegen een besluit. Ingevolge artikel 1:3, eerste lid
Awb is een besluit een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan gericht op een publiekrechtelijk
rechtsgevolg.

De al dan niet vastgestelde presentatietekeníngen, waarnaar bezwaarde in haar bezwaarschrÍft
verwijst, zUn niets meer dan een weergave van voorgenomen feitel'rjke handelingen van de gemeente.

De tekeningen zijn niet gericht op rechtsgevolg. De commissie constateert, dat in casu geen sprake is

van een besluit, waartegen bezwaar zou openstaan.

Gelet op hetgeen hÍerboven ís uiteengezet acht de commissie het bezwaarschrift niet-ontvankelijk.
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Besluit
Wij hebben beFloten om het advÍes van de commissÍe voor de bezwaarschriften over te nemen. Dit
betekent dat wij het bezwaarschrift van de stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken d.d. 8
januari 2014 niet-ontva4kelijk verklaren.

lngebrekestelling
In uw ingebrekestelling geeft u aan dat wanneer op 18 aprilgeen reactie is ontvangen wij de stichting
een dwangsom zljn verschuldigd en u beroep zult instellen bij de rechtbank.

Omtrent de door u ingediende ingebrekestelling (ontvangen 4 april)ovenvegen wij:
-dat een bestuursorgaan op grohd van artikel 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

verplicht is om de eventuele verschuldigdheid van de dwangsom vast te stellen;
-dat op grond vàn artikel 4:17, derde líd Awb níet eerder dan twee weken na ontvangst van de

inBebrekestelling door het bestuurSorgaan een dwangsom verschuldigd is;

-dat wij op 9 apiil 2014 tijdig binnen deze term'tjn besloten hebben;
-dat een bestuursorgaan op grond van artikel 4:17, zesde lid, onder b van de Awb voorts geen

dwangsom verschuldigd is als het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegtond is;

-dat uit ons onderhavige besluit volgt dat uw bezwaarschrift kennelijk-niet ontvankelijk is.

Op grond van al het voorgaande z'rjn wij uw stichting geen dwangsom verschuldigd.

Beroeps.chrift

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken beroep indienen bij de Rechtbank

Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De

termUn van zes weken start op de verzenddatum van deze brief. In het beroepschrift moet u de
volgende gêgevens vermelden: uw naam en adres, de datum, een omschríjving van het besluít waar u

het niet mee eens bent en zo mogel'rjk een kopie van dit besluit en de redenen waarom u een beroep
indient. U sluit uw beroepschrift af met qw handtekening,

ls er sprake van een spoedeisend belang dan kunt u een voorlopige vooziening aanvragen bij de

Rechtbank Midden-Nederland, AÍdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voozieningen, Postbus

16005, 3500 DA Utrecht.

Aan het indienen van een beroepschrift of een voorlopige voorziening zijh wel kosten
verbon.den (griffierechten). Voor de hoogte van deze griffierechten kunt u contact opnemen met de

rechtba nk (T: 030-2233000).



Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

Namens deze,_-..

Clustermanager Ruimte

E. Koot, tel'nr' 0347 369 g]r],, e-mail: e'koot@vianen'nl

Advies commiSsie bezwàar d.d.27 lebruati2OT4

Commissie voor de bezwaarschriften, t.a.v. dhr' Mr' JJ' Derken

Col.f ege/B u rgemeester



Advies van de commissie voor de bezwaarsphriften naar aanleiding van de behandeling d,.d.20
februari 2014 van het bezwaarschrift van de $tichtilg Buiten Gezond in Vianen en omstreken i"z^ke
hetvoornemen om circa 1000 boriren te kappen in de gemeente Vianen

Aanwezigzijn;
De heer tlr- W-J. Wierda (voorzitter)
De heer mr- P-C. de Jong (lid)
De heer rnr. G. Hoeksha (lid)
De heer mr. J.J. De*sen (secretaris)

De beraadsl;agine

Het geschiVontvankelijkheid
Bij brief van 8 januari 2014 ontvangen door het college van burgemeester eu wethouders en de
gemeenteraad op I januari 2014, heeft de Stichting Buiten Gezond in Vianen eD omstreken een

bezwaarschrift ingediend tegen voornemen van de gemeente om in de wift Monnikenhof in Vianen 1000
bomen te kappen.

De onderhalige aangelegenheid betreft een bevoegdheidvanhet qollege vanburgemeester en wethouders.

De cornmissie zal derhalve aan dat college een advies uitbrengen

De commissie overrryeegt dat op grond van artikel 8: 1 juncto aÍikcl 7:1 van de Algemeae wet bestur:rsrecht

(Awb) beanaar kan worden gemaakt tegen een besluit Ingevolge arfikel l :3, eerste lid Awb is een besluiÊ

een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan gericht op een publielaechtelijkrechtsgevolg.

De al clan niet vastgestelde presentatietekeningen,waarnaarbenvaardenhaarbeztaarschriftvenvtjsf zijn
nieb meer dan een lveergave van voorgenomen feitelijke handelingen van de gemeente. De tekeningen zijl
niet gerieht op rechtsgevolg. De commissie constaÍeert daÍ in casu geen sprake is van een beslui!
$'aartegen bezwaat zou openstaan.

Gelet op hetgeen hierboven is uiteengezet acht de commissie het bezrryaarschrift niet-ontvankelijlc

Afzien horen
De commissie is het met de voorzitter eens, dat van het horen van belangfuebbende op grond van artikel
7,.3, ondet a van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 9, tweede lid van de VerordenÍng behandeling
be.an'aarschriften Vianen kan worden afgezien, omdat het beryaar naar zijn oordeel kenneliik nieJ-
ontvanke[jk is.

Advies
De comnissie voor de bezwaascbriften adviseert het college vdn burgemeester en wethouders - gelet op
haar beraarlslaging - het bezwaarschrift van de Stichting Buiten Gezond in Viane,n en omstreken (V2587 62)
niet-ontvarkeliik te verklaren.

Aldus vasgesteld op.......*.,2 
?'FEB' ?01{


