
 

 
 

 

Advies Commissie voor de bezwaarschriften Algemene kamer gemeente Midden-Groningen 

betreffende het bezwaar van de heer Q. Engelbart Haan (zaaknummer: 2019-042920.) 

 
Het bestreden besluit 

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

Groningen. Op 19 december 2019 heeft de raad van de gemeente Midden-Groningen het besluit 

genomen om de detailhandelsvisie 2019 vast te stellen. 

 
Het bezwaarschrift 

Per brief van 17 december 2019, binnengekomen op 17 december 2019, heeft de heer Q. Engelbart 

Haan bezwaar gemaakt tegen het bestreden besluit. Op 28 januari 2020 is een ontvangstbevestiging 

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

bezwaarschriften van de gemeente Midden-Groningen om de behandeling van het bezwaarschrift te 

bespreken. De heer Q. Engelbart Haan heeft hierop niet gereageerd. 

 
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). 

 
De commissie stelt dat bezwaarmaker twee dagen voorafgaand aan het besluit van de raad zijn 

bezwaar heeft ingediend. Op grond van artikel 6:9 van de Awb vangt de termijn voor het indienen 

van een bezwaarschrift aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven 

wijze bekend is gemaakt. De commissie geeft aan dat op grond van artikel 6:10 onder b van de Awb 

een bezwaarschrift dat voor het begin van de bezwaartermijn is ingediend niet-ontvankelijkheid 

moet worden verklaard, tenzij de indiener redelijkerwijs kon menen dat het besluit reeds tot stand 

was gekomen. De commissie overweegt dat bezwaarmaker in zijn bezwaarschrift zelf heeft 

aangegeven dat het besluit nog genomen moet worden, waardoor de commissie vast stelt dat de 

bezwaarde op de hoogte was van het feit dat hij zijn bezwaarschrift heeft ingediend voor het begin 

van de bezwaartermijn. De commissie geeft voorts aan dat er geen andere omstandigheden zijn 

waardoor aangenomen kan worden dat bezwaarde redelijkerwijs kon menen dat het besluit reeds 

tot stand was gekomen. Gelet hierop, moet het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. 

 
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 belanghebbende. 
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2. Advies 

Het vorenstaande overwegende, adviseert de commissie het bezwaar van de heer Q. Engelbart 

Haan tegen het bestreden besluit niet-ontvankelijk te verklaren. 

 
Muntendam, 1 april 2020 

 
De Commissie voor de bezwaarschriften, 

 

 
De voorzitter, De secretaris, 

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


