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In 2021 uitgebrachte adviezen 
 

44 

In stand laten bestreden besluit 22  
In stand laten bestreden besluit  
met aanvullende gronden 

12 

Niet-ontvankelijk 4 
Herroepen bestreden besluit 6 

In 2021 uitgebrachte adviezen 
 

66 

In stand laten bestreden besluit 17 
In stand laten bestreden besluit  
met aanvullende gronden 

5 

Niet-ontvankelijk 12 
Herroepen bestreden besluit 32 

De Commissie 

Cijfers 2021 Inzet van de commissie 

Objectief 

Helder, leesbaar en 
goed onderbouwd 
advies. 

1 

2 

De commissie is onafhankelijk, 
heeft geen binding met het 
gemeentebestuur en leden 
wonen en werken buiten 
Huizen.  

Voorzitter: de heer mr. A.J. Elbertsen en mevrouw mr. drs. E. Beekhuis 
 
Leden: mevrouw mr. I.PF. Olgers                             de heer M. Riemersma 

mevrouw mr. M.M. Brinkman                        mevrouw mr. E. Yarikan 
mevrouw mr. dr. M.N. Boeve                        mevrouw mr. A. van Hespen 
                                                                      mevrouw mr. H. Eker 
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De procedure 

De informele bemiddeling 
Na een besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Er wordt eerst onderzocht 
of een oplossing mogelijk is. Lukt dat niet, 
dan volgt de formele procedure. 

Formele procedure 
Tijdens een hoorzitting kunnen 
partijen hun standpunt over het 
besluit en bezwaar geven.  

Bemiddeling 
De commissie zoekt tijdens de 
hoorzitting naar een oplossing. 
Soms lukt het de commissie 
om een oplossing te vinden.  

Soms lukt het de commissie 
niet om een oplossing te 
vinden, dan brengt zij 
schriftelijk advies uit.  

Besluit 
Het bevoegde bestuursorgaan  
neemt een besluit op 
bezwaar. 

Beslistermijnen 
 

De beslistermijn begint één dag nadat de termijn 
voor het indienen van een bezwaarschrift is 
verstreken.  

Er moet binnen 12 weken een besluit op het 
bezwaarschrift zijn genomen. Deze termijn kan met 6 
weken worden verlengd. Er geldt dus een maximale 
beslistermijn van 18 weken. Het kan gebeuren dat de 
termijn van 18 weken niet gehaald wordt. De 
procedure loopt dan vertraging op. Hierover worden 
partijen tijdig geïnformeerd. 
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Waarom loopt een procedure soms vertraging op? 
 

• Er is nader specialistisch advies nodig; 
• Belanghebbenden vragen om uitstel van behandeling; 
• Door de werkvoorraad van de medewerkers van de 

gemeente en de secretarissen. 
 
Belanghebbenden worden altijd tijdig geïnformeerd over vertraging in 
de doorlooptijden.  
 

In 2021 heeft de 
commissie 110 
adviezen afgegeven.  

39 keer luidde het advies 
in stand te laten en 17 
keer in stand laten met 
aanvullende gronden.  

16 keer adviseerde de 
commissie het bezwaar 
niet-ontvankelijk te 
verklaren.  

38 keer was het advies 
het bestreden besluit 
(gedeeltelijk) te 
herroepen. 

Aanbevelingen 

Zorg voor een goede 
informatievoorziening, 
zodat belanghebbenden 
weten waaraan zij 
moeten voldoen. 
 

Onderbouw ruimtelijke 
besluiten beter met goede 
inhoudelijke argumenten. 

Anticipeer bij het nemen 
van besluiten op een 
actualisatie van beleid. 


