
   

 

   

   
 

 

 

 

Advies Commissie voor de bezwaarschriften Algemene kamer gemeente Midden-Groningen 

betreffende het bezwaar van  te Noordbroek.  

 

Zaaknummer: 2019-043646 

 

Het bestreden besluit  

Het bezwaarschrift is gericht tegen een besluit van de gemeenteraad van de gemeente Midden-

Groningen (hierna: raad) van 28-11-2019, waarbij het Beleid Zonneparken in Midden-Groningen is 

vastgesteld. 

 

Het bezwaarschrift  

Per brief van 19 december 2019, binnengekomen op 30 december 2019, heeft  

 bezwaar gemaakt tegen het bestreden besluit. Op 5 februari 2020 is een 

ontvangstbevestiging gestuurd waarin is verzocht contact op te nemen met de secretaris van de 

commissie bezwaarschriften van de gemeente Midden-Groningen (hierna: commissie) om de 

behandeling van het bezwaarschrift te bespreken. Naar aanleiding hiervan is er telefonisch contact 

geweest tussen zowel de secretaris van de commissie, als de opsteller van het beleidsstuk, en  

 waarbij  heeft aangegeven de behandeling van het 

bezwaarschrift te willen voortzetten ondanks het voorlopig oordeel van de secretaris van de 

commissie over de niet-ontvankelijkheid van het bezwaar.  

 

1. De ontvankelijkheid 

Voordat de commissie kan overgaan tot een inhoudelijke behandeling van het bezwaar, moet vast 

staan dat het bezwaar ontvankelijk is. De ontvankelijkheid is geregeld in de Algemene wet 

bestuursrecht (hierna: de Awb).  

 

Op grond van de artikelen 8:1 en 7:1 van de Awb kan een belanghebbende tegen besluiten van een 

bestuursorgaan bij dat bestuursorgaan een bezwaarschrift indienen.  

 

Ingevolge artikel 8:3 lid 1 onder a van de Awb kan echter geen bezwaar en beroep worden gemaakt 

tegen een besluit, inhoudende een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel.  

 

Naar het oordeel van de commissie betreft het bestreden besluit een beleidsregel. Het ‘Beleid 

Zonneparken in Midden-Groningen’ bevat namelijk een door de raad uitgevaardigde normstellende 

regel die niet op een specifiek geval is gericht, maar een beleidsbepalende regel juridisch werkend 

voor een ieder. Gelet hierop verklaard de commissie het bezwaar niet-ontvankelijk.  
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 Bezwaar  

  

 

De commissie is tenslotte van oordeel dat er redelijkerwijs geen twijfel mogelijk is over de 

kennelijke niet-ontvankelijkheid van het bezwaar, zodat de commissie op grond van artikel 7:3, 

onder a van de Awb heeft afgezien van het horen van bezwaarde. 

 

2. Advies 

Het vorenstaande overwegende, adviseert de commissie het bezwaar van  

tegen het bestreden besluit niet-ontvankelijk te verklaren.  

  

Hoogezand, 6 juli 2020 

 

De Commissie voor de bezwaarschriften, 

                                      
 

De voorzitter,     De secretaris, 

Mr. W. de Vries     Mr. L.M. Consten-Warris  

 


