COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN ALGEMENE KAMER
Aan de gemeenteraad van de gemeente
DEN HELDER

Betreft:
Het bezwaarschrift, gedateerd op 15 mei 2020, ontvangen op 20 mei 2020, (2020-027422), ingediend door
de heer B.A. Schaap namens de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder, Willemsoord 73, 1781 AS
te DEN HELDER, gericht tegen het besluit van 11 mei 2020 tot het verwerpen van het initiatiefvoorstel tot
het voorbereiden van een herziening van het Bestemmingsplan 2012 om de realisatie van een Stadhuis op
die locatie mogelijk te maken.
CASUS-INFORMATIE
De commissie is een dossier ter hand gesteld, waarin zijn opgenomen: het betreffende bezwaarschrift, het
primaire besluit waartegen het bezwaarschrift is ingediend.
Voorts is de commissie medegedeeld dat het verzoek van bezwaarde tot het instellen van rechtstreeks
beroep is afgewezen. De commissie is verzocht de bezwaarschriftenprocedure te continueren.
OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE ONTVANKELIJKHEID
Ingevolge artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb} kan een belanghebbende tegen een besluit
beroep instellen bij de rechtbank. Ingevolge artikel 7:1 van de Awb dient degene aan wie het recht is
toegekend tegen een besluit beroep in te stellen, alvorens dit beroep tegen dat besluit, bezwaar te maken.
De commissie stelt vast dat bezwaarde bezwaar heeft aangetekend tegen het raadsbesluit van 11 mei
2020, waarbij de raad in meerderheid besloten heeft het initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een
herziening van het Bestemmingsplan 2012 om de realisatie van een Stadhuis op die locatie mogelijk te
maken, heeft verworpen.
De commissie overweegt dat het besluit van de raad van 11 mei 2020 niet kan worden aangemerkt als een
besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid , van de Awb, omdat het besluit van de raad niet op enig
rechtsgevolg is gericht. Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Awb wordt onder een besluit verstaan een
schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Een
rechtshandeling is een handeling die is gericht op enig rechtsgevolg. Volgens vaste jurisprudentie heeft een
beslissing rechtsgevolg, indien deze erop is gericht een bevoegdheid, recht of verplichting voor een of meer
anderen te doen ontstaan of teniet te doen, dan wel de juridische status van een (rechts)persoon of een
zaak vast te stellen (zie bijvoorbeeld Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 30 januari 2008,
ECLl:NL:RVS:2008:BC3065).
Dat, zoals bezwaarden aanvoeren, het onderwerp van het initiatiefvoorstel een publiekrechtelijke strekking
heeft is op zichzelf beschouwd juist, maar daarmee is gelet op het hiervoor overwogene nog geen sprake
van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 van de Awb. De stelling van de Stichting dat zij als gevolg van
het raadsbesluit geen zienswijze kan indienen op een - naar de Stichting kennelijk meent - noodzakelijke
wijziging van het bestemmingsplan en dat het raadsbesluit daarom is gericht op rechtsgevolg volgt de
commissie niet. De overige gronden die verwijzen naar Grondwet, de Gemeentewet en het EVRM laat de
commissie gelet op het voorgaande verder onbesproken.

Commissie bezwaarschriften Algemene Kamer: bezwaarschrift de heer B.A. Schaap namens de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed
Den Helder (2020-027422)
Pagina 1 van 2

HOREN
Op grond van artikel 7:3 aanhef en onder c van de Awb kan van het horen van belanghebbenden worden
afgezien indien de belanghebbende heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden
gehoord. Op 22 juni 2020 is door bezwaarde schriftelijk aangegeven niet gehoord te willen worden.
Om deze reden heeft de commissie om van het horen van bezwaarde af te zien.
ADVIES
Op grond van het bovenstaande adviseert de commissie uw college om het bezwaarschrift van de heer
B.A. Schaap namens de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder niet-ontvankelijk te verklaren.
DEN HELDER, 21 juli 2020

De Commissie bezwaarschriften Algemene Kamer

de heer mr. P. van Veen, voorzitter

de heer drs. L.J.A. Edelaar, secretaris

Commissie bezwaarschriften Algemene Kamer: bezwaarschrift de heer B.A. Schaap namens de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed
Den Helder (2020-027422)
Pagina 2 van 2

