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Raadsinformatiebrief 

  
Betreft: Verzoek om rechtstreeks beroep van SBCE inzake bezwaar tegen verwerping initiatiefvoorstel 
  
  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
 
Op 11 mei 2020 heeft uw raad het ‘Initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening van het 
Bestemmingsplan Willemsoord 2012 om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te maken’ bij 
raadsmeerderheid verworpen. Hiertegen heeft Stichting Behoud Cultureel Erfgoed (hierna: SBCE) op 20 mei 
2020 een bezwaarschrift ingediend. 
 
Dit bezwaarschrift is, in overeenstemming met uw Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Den 
Helder 2018, direct na binnenkomst voor behandeling doorgeleid naar uw bezwaarschriftencommissie. 
 
Op 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.  
 
Als reden voor dit verzoek tot rechtstreeks beroep beroept SBCE zich op het recht op een eerlijk proces in 
de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM). SBCE acht de 
bezwaarschriftencommissie en uw raad hiervoor niet competent en wenst daarom dat de rechter zich hier 
direct over buigt. Voor de volledige motivering van dit verzoek tot rechtstreeks beroep verwijzen wij naar de 
brief van SBCE van 23 juni 2020 die wij als bijlage bij deze RIB hebben gevoegd.   
 
Dit verzoek tot rechtstreeks beroep heeft de bezwaarschriftencommissie aan ons doorgeleid om hierover een 
beslissing te nemen. Namens uw raad zijn wij namelijk op grond van artikel 160, eerste lid, aanhef en onder 
f, van de Gemeentewet bevoegd om u in deze lopende procedure te vertegenwoordigen. 
 
Hierbij informeren wij u dat wij dit verzoek tot rechtstreeks beroep van SBCE hebben afgewezen. Reden 
hiervoor is dat artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorschrijft dat zo’n verzoek alleen 
kan worden gedaan als dit gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift wordt ingediend. In het geval 
van SBCE is dit ruim een maand later gebeurd en was de bezwaarschriftenprocedure al gestart. De eerste 
correspondentie met SBCE in deze zaak was door de bezwaarschriftencommissie al gevoerd. Dat SBCE in 
haar verzoek aangeeft de bezwaarschriftencommissie niet competent te achten, is volgens jurisprudentie 
geen reden om een verzoek tot rechtstreeks beroep toe te wijzen (rechtbank Limburg 17 juni 2019, 
ECLI:NL:RBLIM:209:5519).  
 
Wij benadrukken dat wij nadrukkelijk hebben gekeken naar de mogelijkheden om aan het verzoek van SBCE 
tegemoet te komen en het bezwaar wel rechtstreeks aan de rechtbank door te zenden. Gelet op 
bovenstaande belemmeringen achten wij de kans echter groot dat de rechtbank, zoals in bovengenoemde 
uitspraak van de rechtbank Limburg, de zaak terug zou verwijzen naar de bezwaarprocedure. Daarmee zou 
de behandeling van het bezwaarschrift juist flink worden vertraagd. 
 
Met de afwijzing van het verzoek tot rechtstreeks beroep zal de bezwaarschriftencommissie de behandeling 
van het bezwaarschrift van SBCE continueren. Zoals gebruikelijk, zal de bezwaarschriftencommissie u 
adviseren over dit bezwaarschrift. Wij verwachten u na het zomerreces een voorstel te kunnen aanbieden 
waarin dit advies van de bezwaarschriftencommissie is vervat zodat u tijdig een beslissing op het 
bezwaarschrift kunt nemen.  

 
Den Helder, 14 juli 2020. 
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Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
Kees Visser 
loco-burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
Door de situatie rondom het Coronavirus werken veel medewerkers van de gemeente vanuit huis. Zij 
versturen daarom brieven digitaal. Om die reden is deze brief niet ondertekend. 
  
 
Bijlage: Verzoek tot rechtstreeks beroep van SBCE van 22 juni 2020 (ontvangen op 23 juni 2020). 


