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Geachte heer Sintemaartensdijk, 
 
 
Op 23 april 2018 heeft u bezwaar gemaakt tegen het raadsbesluit van 25 januari 2018 over de 
ontbrekende afscherming (gat) A15/A16, ter hoogte van Ridderkerk West. Uw bezwaren zijn gericht aan 
het college van burgemeester en wethouders. Omdat de bestreden beslissing door ons is genomen, zijn 
wij bevoegd te besluiten op de bezwaren. Wij hebben besloten uw bezwaren niet-ontvankelijk te 
verklaren. Dit betekent, dat er niet inhoudelijk op uw bezwaren wordt beslist. De bestreden beslissing blijft 
in stand. De motivering van ons besluit treft u hieronder aan. 
 
Bestreden besluit 
De bezwaren zijn gericht tegen het raadsbesluit van 25 januari 2018 over de ontbrekende afscherming 
(gat) A15/A16, ter hoogte van Ridderkerk West. 
 
Commissie bezwaarschriften 
Omdat de bezwaren kennelijk niet-ontvankelijk zijn, heeft de voorzitter van de commissie besloten af te 
zien van het horen van bezwaarmakers. Op 30 april 2018 hebben wij het advies van de commissie 
ontvangen. De commissie adviseert onze raad uw bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren. Dit advies treft 
u bijgaand aan. 
 
Beslissing 
Het advies van de Commissie bezwaarschriften nemen wij over en maakt deel uit van onze beslissing. 
Aangezien de door u bestreden beslissing geen besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, 
is het niet mogelijk tegen deze beslissing bezwaar te maken en zijn uw bezwaren niet-ontvankelijk. 
In een later stadium zal het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd en zal een omgevingsvergunning 
moeten worden verleend. Dit zijn wel besluiten gericht op rechtsgevolgen en daartegen zal wel de 
mogelijkheid openstaan om bezwaren te maken. 
 
Beroepsmogelijkheid 
Als u het niet eens bent met het niet-ontvankelijk verklaren van uw bezwaren, kunt u tegen dit besluit  
beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam. U moet dit doen binnen zes weken na dagtekening van 



  

 
 
 
  

Betreft:   

 
deze brief. 
In een beroepschrift moet het volgende staan: 

- uw naam en adres; 

- de datum; 

- het besluit waartegen u beroep instelt (u kunt een kopie van deze brief bijvoegen); 

- de redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit; 

- uw handtekening 

Het adres van de rechtbank is: 
Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
U kunt ook digitaal het beroepschrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
Aan het instellen van beroep bij de rechtbank zijn kosten verbonden. 
 
 
Hoogachtend, 
de gemeenteraad van Ridderkerk, 
de griffier,    de voorzitter, 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen   mw. A. Attema 
 
Bijlage: 
1. Advies van de Commissie bezwaarschriften van 30 april 2018 
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