De bezwaarprocedure
Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar.

bezwaar

Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met een beslissing van de provincie?
Dan kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen.

Uw zaak wordt dan opnieuw behandeld.
De bezwaarprocedure is geregeld in de Awb,
de Algemene wet bestuursrecht.

In deze folder leest u hoe de Provincie Noord-Brabant
een bezwaarschrift behandelt.
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Bemiddeling

Wanneer kunt u
bezwaar maken?
U kunt alleen bezwaar maken tegen besluiten van de
provincie die u zelf rechtstreeks raken. Dat bezwaar
moet u schriftelijk indienen, uiterlijk zes weken nadat de
beslissing aan u is bekend gemaakt. Houd u die termijn
goed in de gaten. Als u ná die zes weken uw bezwaar
indient, dan kan het niet-ontvankelijk worden verklaard.
Het wordt dan niet inhoudelijk behandeld.

Het bezwaarschrift
In het bezwaarschrift schrijft u met welke beslissing u het
niet eens bent. U geeft daarbij ook duidelijk aan
waarom. Vergeet de datum, uw naam, adres,
telefoonnummer en handtekening niet!
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Vooronderzoek
De volgende stap is het vooronderzoek. Dat wordt ingesteld
door het secretariaat van de hoor- en adviescommissie voor
de behandeling van bezwaar- en beroepschriften. Deze
commissie bestaat uit onafhankelijke, externe deskundigen.
In het vooronderzoek wordt door een medewerker van het
secretariaat samen met u bekeken op welke manier uw
bezwaarschrift het beste kan worden behandeld. Om dit na
te gaan, neemt deze medewerker telefonisch contact met u
op. Wellicht wordt een oplossing gevonden door een goed
bemiddelend gesprek tussen u en ambtenaren van de
provincie, al dan niet met een gespreksleider. Ligt de zaak
moeilijker, dan kan een externe mediator worden
ingeschakeld. Het voordeel van zo’n afhandeling is dat een
tijdrovende juridische procedure kan worden vermeden. Het
is de bedoeling dat de alternatieve manier leidt tot een voor
u en de provincie bevredigende oplossing. Als uw bezwaar
naar tevredenheid is opgelost, dan verzoekt de medewerker
van het secretariaat van de hoor- en adviescommissie u
namens de provincie uw bezwaarschrift in te trekken.
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Beslissing

Wanneer bemiddeling

Hoorzitting

Bemiddeling is vrijwillig en kan alleen als de betrokken
partijen daarmee instemmen. De bezwaarschriftprocedure
wordt in dat geval aangehouden. Met bemiddeling kan vaak
beter maatwerk worden geleverd dan in een procedure. Met
name omdat er meer aandacht is voor emoties en belangen
die in het geschil een rol spelen. Daardoor ontstaat meer
ruimte voor de onderliggende oorzaak van het geschil, wat
tevens het begin van een oplossing kan zijn. Essentieel voor
een succesvolle bemiddeling is dat partijen echt met elkaar
willen communiceren. Hoeveel gesprekken er gevoerd
worden, hoe lang dit duurt en of dit gebeurt met een externe
mediator, hangt van de betrokkenen af. Zodra een van de
partijen aangeeft te willen stoppen, gebeurt dat.

Wanneer de formele procedure wordt gevolgd, wordt u in de
meeste gevallen uitgenodigd voor een hoorzitting voor de
leden van de commissie. Daar kunt u uw bezwaar mondeling
toelichten. Ook andere belanghebbenden in uw zaak krijgen
een uitnodiging voor de openbare hoorzitting. Vanaf een
week voor die zitting kunt u op het provinciehuis uw dossier
komen inzien. De provincie wordt gevraagd een
verweerschrift te maken tegen uw bezwaar. Het is handig om
thuis al op papier te zetten waarover u het tijdens de
hoorzitting wilt hebben. U hoeft niet alles uit uw bezwaarschrift
te herhalen, want de commissieleden hebben de zaak
uiteraard goed voorbereid. Als de commissie antwoord heeft
op alle vragen, eindigt de zitting.

Komt u er met de provincie onverhoopt toch niet uit, dan
wordt alsnog de formele bezwaarprocedure gevolgd.
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Kosten

De commissie beraadt zich achter gesloten deuren en geeft
advies aan Gedeputeerde Staten. In de regel volgt ongeveer
zes weken na de zitting een beslissing van Gedeputeerde
Staten. Gaat die beslissing tegen het advies van de commissie
in, dan staat dat in het afschrift van de beslissing dat u krijgt
thuisgestuurd.

In sommige gevallen is het mogelijk dat de kosten die u
maakt, bijvoorbeeld reiskosten of kosten voor juridische
bijstand, (gedeeltelijk) worden vergoed. Dit kan het geval
zijn als de provincie overgaat tot een inhoudelijk nieuw
besluit en de provincie in uw zaak verwijtbaar is. Een verzoek
tot kostenvergoeding moet zijn ingediend voordat op uw
bezwaarschrift is beslist.

Geen schorsende werking
Uw bezwaarschrift heeft geen schorsende werking op de
beslissing waartegen u bezwaar aantekent. U kunt echter bij
de rechtbank in ’s-Hertogenbosch of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot een
voorlopige voorziening indienen. Dat gaat uiteraard buiten
de provincie om, maar onderaan de beslissing waartegen u
bezwaar heeft, staat precies hoe u de gang naar de
rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak moet maken.
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Colofon
Secretariaat hoor- en adviescommissie
voor de behandeling van de
bezwaar- en beroepschriften
Tel: (073) 680 83 04
Fax: (073) 680 76 16
E-mail: bezwaar@brabant.nl
Postadres:
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Bezoekadres:
Brabantlaan 1
5216 TV ‘s-Hertogenbosch

