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Advies 

Commissie bezwaarschriften  

Over het bezwaar van de heer J. Sintemaartensdijk (hierna: bezwaarmaker) tegen het besluit van de raad van de 
gemeente Ridderkerk (hierna: raad) van 25 januari 2018 met als onderwerp “Ontbrekende afscherming (‘gat’) 
A15/A16, ter hoogte van Ridderkerk West” (hierna: bestreden besluit). 
 
De commissie adviseert de raad om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 
 
Kenmerk: 12849 
 

 
Feiten 

Op 25 januari 2018 (‘2017’ aldus het bestreden besluit) heeft de raad het volgende besloten: 
1. De ontbrekende afscherming (‘gat’) langs de A15/A16, ter hoogte van Ridderkerk West, te realiseren. 
2. Het college opdracht te geven een marktpartij te contracteren op basis van 4 doelstellingen: reductie van 

geluid, verbetering van luchtkwaliteit, opwekking van duurzame energie en niet financieel participeren als 
gemeente. 

3. Hiertoe een budget beschikbaar te stellen van € 35.000,-. 
4. De financiële gevolgen te verwerken in de Begroting 2018 met de 1e Tussenrapportage 2018. 
5. De reeds beschikbaar gestelde financiële middelen van € 35.000,- in de jaarrekening 2017 op te nemen als 

door te schuiven prestatie. 
hierna te noemen besluitonderdelen 1 tot en met 5. 
 
Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen het bestreden besluit. Het bezwaarschrift is op 23 april 2018 ontvangen. 
 
Het bezwaar was gericht aan het college. Omdat het bestreden besluit is genomen door de raad, is de raad bevoegd te 
besluiten op het bezwaar. Omdat de commissie zowel het college als de raad adviseert, en de commissie aldus 
beschikte over het bezwaarschrift, beschouwt de commissie het bezwaarschrift als doorgezonden naar de raad. 
 
Omdat het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is, heeft de voorzitter van de commissie besloten af te zien van het 
horen van bezwaarmaker (artikel 7:3, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), in samenhang 
gelezen met artikel 7:13, vierde lid, van de Awb en artikel 10, tweede lid, van de Verordening bezwaarschriften 
Ridderkerk 2015). 
 
Ontvankelijkheid 

Bezwaarmaker heeft de formele bezwaarprocedure van de Awb opgestart. Op het bezwaar moet daarom een formeel 
besluit op bezwaar volgen. 
 
Het is alleen mogelijk om bezwaar te maken tegen besluiten in de zin van de Awb (artikel 8:1 van de Awb en artikel 7:1 
van de Awb). Een besluit in de zin van de Awb is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een 
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publiekrechtelijke rechtshandeling (artikel 1:3 van de Awb). De vraag is of het bestreden besluit een rechtshandeling 
inhoudt. Uit het woord ‘rechtshandeling’ blijkt dat een besluit gericht moet zijn op een rechtsgevolg (Kamerstukken II 
1988/89, 21221, 3, p. 38). Dat betekent dat het besluit iets moet veranderen ‘in de wereld van het recht’. De 
commissie moet dus beoordelen of het bestreden besluit op een rechtsgevolg is gericht. 
 
Besluitonderdelen 1 en 2 zijn een opdracht aan het college. Die opdracht is wellicht een politieke verplichting, maar 
geen juridische. Besluitonderdelen 1 en 2 zijn dus niet gericht op een rechtsgevolg en dus geen besluit in de zin van de 
Awb. 
 
Besluitonderdelen 3 tot en met 5 vloeien voort uit de financiële bevoegdheden van de raad. Ook deze 
besluitonderdelen zijn niet gericht op een (extern) rechtsgevolg. Deze besluitonderdelen hebben namelijk alleen 
gevolgen voor de (interne) financiële situatie van de gemeente. Ook besluitonderdelen 3 tot en met 5 zijn daarom 
geen besluit in de zin van de Awb. 
 
Omdat het bestreden besluit geen besluit in de zin van de Awb is, is het niet mogelijk om tegen het bestreden besluit 
bezwaar te maken. Het bezwaar is kennelijk niet-ontvankelijk. 
 
Omdat het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is, beoordeelt de commissie de inhoud van het bezwaarschrift niet. Het 
staat de raad uiteraard vrij om, buiten deze procedure, inhoudelijk te reageren op het bezwaar. 
 
De Commissie bezwaarschriften, 30 april 2018 
 
De secretaris, 
 
 
 
De heer mr. J.C. Vervorst 

De voorzitter, 
 
 
 
De heer J. Hamoen 
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Betrokkenen 

De heer J. Hamoen    –  voorzitter van de commissie 
De heer mr. E.J. Jansen    –  lid van de commissie  
De heer mr. J.G.H. Hartwijk   –  lid van de commissie 
De heer mr. J.C. Vervorst    –  secretaris van de commissie 
 
Diverse      –  bezwaarmaker 
 
Toepasselijke regelgeving 

 
Algemene wet bestuursrecht 
Artikel 1:3 
1 Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een 
publiekrechtelijke rechtshandeling. 
(…) 
 
Artikel 7:1 
1 Degene aan wie het recht is toegekend beroep bij een bestuursrechter in te stellen, dient alvorens beroep in te 
stellen bezwaar te maken, tenzij: (…) 
 
Artikel 7:3 
Van het horen van een belanghebbende kan worden afgezien indien: 
a. het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is, 
(…) 
 
Artikel 7:13 
(…) 
4 De commissie beslist over de toepassing van artikel 7:4, zesde lid, van artikel 7:5, tweede lid, en, voor zover bij 
wettelijk voorschrift niet anders is bepaald, van artikel 7:3. 
(…) 
 
Artikel 8:1 
Een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter. 
 
Verordening bezwaarschriften Ridderkerk 2015 
Artikel 10 Hoorzitting 
(…) 
2. De voorzitters beslissen over de toepassing van artikel 7:3 van de wet. 
(…) 
 


