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Geadviseerd besluit
1. 1. De ingediende bezwaren tegen het raadsbesluit van 15 december 2020 met betrekking tot het
eindrapport vooronderzoek woningbouw Antes (174303) niet- ontvankelijk te verklaren.
2. 2. De bezwaarmakers over het genomen besluit te informeren conform de bijgevoegde
conceptbesluiten

Raadsvoorstel
Inleiding
Op 20 januari 2021 zijn 3 bezwaarschriften ingediend tegen het raadsbesluit van 15 december 2020
(174303) met betrekking tot het eindrapport vooronderzoek woningbouw Antes. De griffie heeft de
ontvangst van de bezwaarschriften op 1 februari 2021 bevestigd. De commissie bezwaarschriften
heeft op 8 februari 2021 het advies uitgebracht de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren. De
bezwaarschriften en de adviezen van de commissie zijn als bijlagen bij dit raadsvoorstel gevoegd.
Beoogd effect
Afdoening van de bezwaarschriften conform de Algemene Wet Bestuursrecht
Argumenten
1.1 Omdat het bezwaar zich richt tegen een raadsbesluit, moet de raad besluiten op het bezwaar.
Dat volgt uit artikel 1:5, eerste lid, en artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht.

1.2 Het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen het besluit van de raad van 15 december 2020 met
betrekking tot het eindrapport vooronderzoek woningbouw Antes.
Het is alleen mogelijk om bezwaar te maken tegen besluiten in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht (artikel 8:1 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht). Het raadsbesluit is geen besluit
in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Een besluit als bedoeld in de Algemene wet
bestuursrecht is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een
publiekrechtelijke rechtshandeling (artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht). Dat
betekent dat er sprake moet zijn van een rechtsgevolg. Geen van de beslispunten van het
raadsbesluit zijn een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht.

1.3 Als toch bezwaar wordt gemaakt, dan is dat bezwaar niet-ontvankelijk.
Niet-ontvankelijk betekent dat het bezwaar niet voldoet aan de wettelijke eisen en daarom formeel niet
inhoudelijk in behandeling wordt genomen.

1.4 Het bezwaar is ‘kennelijk’ niet-ontvankelijk.
Dat het bezwaar niet-ontvankelijk is, is evident. De voorzitter van de commissie bezwaarschriften heeft
daarom besloten af te zien van het horen van de bezwaarmakers op grond van artikel 7:3, onder a,
van de Algemene wet bestuursrecht.

2.1 Het bezwaar wordt formeel afgedaan met het besluit op bezwaar.
De indieners hebben recht op een besluit op bezwaar, conform de bijgevoegde conceptbesluiten.
Overleg gevoerd met
De secretaris van de commissie bezwaarschriften.
Kanttekeningen
n.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
Na besluitvorming in de raad worden de besluiten op bezwaar verzonden aan de indieners van het
bezwaarschriften.
Financiën
n.v.t.
Communicatie/participatie na besluitvorming
Na besluitvorming in de raad worden de besluiten op bezwaar verzonden aan de indieners van het
bezwaarschriften.
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