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Voorstel met betrekking tot beslissing op bezwaarschrift Stichting Behoud Cultureel
Erfgoed tegen verwerping initiatiefvoorstel

Publiekssamenvatting:
Op 11 mei 2020 verwierp de raad bij meerderheid het 'Initiatiefvoorstel van de fracties van de PVV,
GroenLinks, Gemeentebelangen, D66 en Behoorlijk Bestuur tot het voorbereiden van de herziening van
het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te
maken'. Hiertegen heeft Stichting Behoud Cultureel Erfgoed op 20 mei 2020 bezwaar gemaakt.
Dit bezwaarschrift is voor behandeling in handen gesteld van de bezwaarschriftencommissie. De
bezwaarschriftencommissie adviseert u dit bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk te verklaren, nu tegen
de verwerping van een initiatiefvoorstel geen bezwaar mogelijk is.

Geadviseerd besluit
1. het bezwaarschrift van Stichting Behoud Cultureel Erfgoed van 20 mei 2020 tegen het door de
gemeenteraad op 11 mei 2020 verworpen 'Initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening van
het Bestemmingsplan 2012 om de realisatie van een stadhuis op de locatie stadhuis op die locatie'
kennelijk niet ontvankelijk te verklaren middels bijgevoegde beslissing op bezwaar.
Bijlagen
1. Raadsbesluit initiatiefvoorstel wijzigen bestemmingsplan Willemsoord.pdf
2. 2020-037479 Verzoek tot rechtstreeks van SBCE inzake bezwaar tegen verwerping
initiatiefvoorstel.pdf
3. Advies.pdf
4. Bezwaarschrift SBCE.pdf
5. Beslissing op bezwaar SBCE.pdf

Raadsvoorstel:
Aanleiding en context
Op 11 mei 2020 verwierp de raad bij meerderheid het 'Initiatiefvoorstel van de fracties van de PVV,
GroenLinks, Gemeentebelangen, D66 en Behoorlijk Bestuur tot het voorbereiden van de herziening
van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk
te maken'. Hiertegen heeft Stichting Behoud Cultureel Erfgoed (hierna: SBCE) bij brief van 15 mei
2020, ontvangen op 20 mei 2020, bezwaar gemaakt.
Dit bezwaarschrift is voor behandeling in handen gesteld van de bezwaarschriftencommissie. De
bezwaarschriftencommissie adviseert u dit bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk te verklaren, nu
tegen de verwerping van een initiatiefvoorstel geen bezwaar mogelijk is.
Doelen en resultaten
Een beslissing op het bezwaarschrift van SBCE die in overeenstemming is met de wet en
onderliggende jurisprudentie.
Kaders en omstandigheden
 Algemene wet bestuursrecht
 Gemeentewet
 Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018
Argumenten en alternatieven
Bezwaarschrift
Op 11 mei 2020 verwierp de raad het 'Initiatiefvoorstel van de fracties van de PVV, GroenLinks,
Gemeentebelangen, D66 en Behoorlijk Bestuur tot het voorbereiden van de herziening van het
Bestemmingsplan Willemsoord 2012 om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te
maken'. Hiertegen heeft Stichting Behoud Cultureel Erfgoed (hierna: SBCE) bij brief van 15 mei 2020,
ontvangen op 20 mei 2020, bezwaar gemaakt.
Gevolgde procedure en advies bezwaarschriftencommissie
De bezwaarschriftencommissie adviseert over de behandeling van bezwaarschriften die gericht zijn
tegen besluiten van uw raad. Na ontvangst van het bezwaarschrift van SBCE is deze daarom ter
advisering doorgezonden aan de bezwaarschriftencommissie. Bij brief van 23 juni 2020 heeft SBCE,
na een verzoek daartoe van de bezwaarschriftencommissie, aanvullende stukken ingediend. In het
begeleidend schrijven heeft SBCE een verzoek gedaan om de bezwaarprocedure voor dit
bezwaarschrift over te slaan en het door middel van rechtstreeks beroep direct aan de rechtbank voor
te leggen. Op 14 juli 2020 berichtten wij SBCE dit verzoek tot rechtstreeks beroep te hebben
afgewezen, nu dit verzoek hangende de bezwaarprocedure was ingediend en niet, zoals de wet
voorschrijft, direct bij het indienen van het bezwaarschrift. Diezelfde dag hebben wij u hierover bij
raadsinformatiebrief (kenmerk: 2020-037479) hierover geïnformeerd.
Na afwijzing van dit verzoek tot rechtstreeks beroep heeft de bezwaarschriftencommissie de
behandeling van dit bezwaarschrift gecontinueerd. Op 21 juli 2020 heeft de
bezwaarschriftencommissie advies uitgebracht. Geadviseerd wordt het bezwaarschrift van SBCE
kennelijk niet ontvankelijk te verklaren en daarom niet inhoudelijk te behandelen. Het bezwaarschrift is
namelijk niet gericht tegen een besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt.
Voor de volledige motivering van de bezwaarschriftencommissie wordt verwezen naar bijgevoegd
advies van deze commissie.
Voorgestelde beslissing op bezwaar
Wettelijk uitgangspunt is dat een advies van een daartoe ingestelde adviescommissie wordt gevolgd.
Het staat u echter vrij om van dit advies af te wijken. Echter, dit mag niet lichtvaardig. Artikel 7:13,
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zevende lid, van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat als de beslissing op bezwaar afwijkt van
het advies van de commissie, in de beslissing de reden voor die afwijking wordt vermeld.
Nu het advies van de bezwaarschriftencommissie is gebaseerd op een vaste lijn in de jurisprudentie
(gebaseerd op gezaghebbende rechterlijke uitspraken), is er juridisch geen reden om van dit advies af
te wijken.
Gelet hierop wordt geadviseerd het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen en het
bezwaarschrift van SBCE kennelijk niet ontvankelijk te verklaren.
Bestuurlijke vernieuwing
Dit aspect is hier niet van toepassing.
Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. De beslissing op bezwaar
kwalificeert als een beschikking waartegen beroep bij de bestuursrechter openstaat. Op grond van
artikel 2, aanhef en onder j, van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2020 is dit type
besluiten niet referendabel.
Duurzaamheid
Dit aspect is hier niet van toepassing.
Financiële consequenties
Dit aspect is hier niet van toepassing.
Uitvoering en planning
Na besluitvorming door uw raad en na toezending van de beslissing op bezwaar aan SBCE is de
behandeling van dit bezwaarschrift afgerond.
Communicatie
Na besluitvorming door uw raad wordt SBCE per brief geïnformeerd over de beslissing die op het
bezwaarschrift is genomen. In de beslissing op bezwaar is een beroepsclausule opgenomen waarmee
SBCE wordt geïnformeerd over de mogelijkheden van beroep.

Den Helder, 18 augustus 2020
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Jeroen Nobel

secretaris
Robert Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit
Raadsvergadering d.d.

28 september 2020

Besluit nummer

2020-047757

Onderwerp

Voorstel met betrekking tot beslissing op bezwaarschrift Stichting
Behoud Cultureel Erfgoed tegen verwerping initiatiefvoorstel

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 18
augustus 2020,

besluit:
1. het bezwaarschrift van Stichting Behoud Cultureel Erfgoed van 20 mei 2020 tegen het door de
gemeenteraad op 11 mei 2020 verworpen 'Initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening
van het Bestemmingsplan 2012 om de realisatie van een stadhuis op de locatie stadhuis op die
locatie' kennelijk niet ontvankelijk te verklaren middels bijgevoegde beslissing op bezwaar.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 september 2020
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