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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Niet-ontvankelijkheid bezwaren tegen beslissing 
inzake ontbrekende afscherming langs A15/A16 

Commissie:  
n.v.t. 

BBVnr: 
1331805 

Portefeuillehouder:  
 

Gemeenteraad: 
31 mei 2018 

Raadsvoorstelnr.: 
1331806 

e-mailadres opsteller:  
j.v.straalen@ridderkerk.nl 

 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 
De bezwaren, ingediend door: 
H.J. De Snoo en M. de Snoo-van Ooij (6601) 
H. Kamperman en M. Kamperman-Klok (6665) 
R. Jelderda en L.F. Jelderda (6682) 
H. Deurloo (6684) 
M. van Soest en G. van Soest-van Kessel (6689) 
H. Huijser en E. Huijser-Elshout (6690) 
E.J.J. Voorthuizen en T. Voorthuizen-van Steensele (6692) 
Hollemans en C.T. van der Spek (6693) 
E.G. Baks (6697) 
van der Wulp en J. van der Wulp (6698) 
H.P. de Koning en W.C. de Koning-Elemans (6700) 
J. van der Ent en L.A.G. van der Ent-Verkerk (6701) 
R. van de Polder-Velterop (6703) 
G. Korteweg (6705) 
Schuijer (6706) 
van Citteren-Groudriaan (6708) 
J. van Bokkum (6709) 
H. Uittenbogaard (6711) 
H.A. Moret en S. Moret (6712) 
Pijman en M. Theunissen (6719) 
J.W. de Jonge en N. de Jonge-Groenestein (6721) 
C.A. de Jong-de Geus (7253) 
Ronde en L. Ronde (7254) 
H.E. Bakker-Lagendijk (7255) 
J.J. Brussé en L. Brussé-Haak (7257) 
W. van den Bosch en H.E. van den Bosch-Reints (7258 
S. van de Zwan en L. van der Zwan-Helminck (7261) 
den Ouden (7265) 
P.J. Brus-van Es (7269) 
van der Heide en M. van der Heide-Bode (7273) 
E.A. Verkerk en W.F. Verkerk-Hofman (7279) 
Verhoeven en E.A. Verhoeven-Hollemans (7280) 
de Jonge en F. Roodenburg (7281) 
Groenendijk (7633) 
Hagenberg (7842) 
J.W. van Vugt en J. van Vugt-van der Meer (7843) 
Spruit en mw. L. Spruit (7845) 
A.P. Keijman en L. Pogromskaya (7847) 
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M.E. Joosten-van der Biessen (7848) 
P. Koonings en R.B. Koonings-Blad (8271) 
J. Sintemaartensdijk (12849) (ontvangen 23 april 2018) 
tegen het raadsbesluit van 25 januari 2018 inzake de ontbrekende afscherming (gat) A15/A16, ter 
hoogte van Ridderkerk West, niet-ontvankelijk te verklaren, overeenkomstig bijgevoegde 
ontwerpbeschikking. 
 
Inleiding 
Bij brieven uit de periode 28 januari tot en met 7 maart 2018 en op 23 april 2018 hebben verschillende 
inwoners van wijk West bezwaren gemaakt tegen het raadsbesluit van 25 januari 208 over de 
ontbrekende afscherming (gat) A15/A16, ter hoogte van Ridderkerk West. 
De bezwaren zijn gericht aan het college, maar omdat de bestreden beslissing is genomen door de 
raad, dient de raad te besluiten op de bezwaren. 
Op 18 april 2018 heeft de Commissie bezwaarschriften haar advies over de bezwaarschriften 
uitgebracht aan de raad. Dit advies is bijgevoegd. Over het bezwaarschrift van J. Sintemaartensdijk is 
advies uitgebracht op 30 april 2018. 
 
Beoogd effect 
Met uw besluit wordt binnen de daarvoor voorgeschreven termijn een beslissing genomen op de 
bezwaarschriften. 
 
Relatie met beleidskaders  
- 
 
Argumenten 
1.1.  De bezwaren zijn niet-ontvankelijk omdat geen sprake is van een besluit dat gericht is op 

rechtsgevolg. 
Het is alleen mogelijk bezwaar te maken tegen besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb). Een besluit in de zin van de Awb is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, 
inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. De Commissie bezwaarschriften motiveert in haar 
adviezen, waarom geen sprake is van een rechtshandeling, dat daarom geen bezwaar kan worden 
gemaakt en de bezwaren niet-ontvankelijk zouden moeten worden verklaard. De adviezen van de 
commissie wordt door mij onderschreven. 
 
Overleg gevoerd met  
In een bijeenkomst op 23 april jl. is van ambtelijke zijde met vele bezwaarmakers gesproken. Daarbij 
is o.a. een toelichting gegeven op de beslissing, de juridische status daarvan en de gevolgen daarvan 
voor de ingediende bezwaren. Daarbij is met de aanwezigen ook gesproken over de verdere 
betrokkenheid van deze omwonenden bij de uitvoering van het raadsbesluit van 25 januari jl. 
 
Kanttekeningen 
- 
 
Uitvoering/vervolgstappen  
Als u overeenkomstig dit voorstel heeft besloten, ontvangen de bezwaarmakers bijgaande 
ontwerpbeschikking. 
 
Evaluatie/monitoring  
- 
 
Financiën  
- 
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Juridische zaken  
Dit besluit heeft geen gevolgen voor de op 25 januari 2018 genomen beslissing over de ontbrekende 
afscherming (gat) A15/A16, ter hoogte van Ridderkerk West. 
 
Duurzaamheid  
- 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming  
Dit besluit wordt meegedeeld in de rubriek ‘Berichten uit de raad’ in de Blauwkai. 
 
 
 
De griffier,  
 
 
 
 

 

mr. J.G. van Straalen  
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  
1. Ingediende bezwaarschriften tegen het raadsbesluit van 25 januari 2018 inzake de ontbrekende 

afscherming (gat) A15/A16, ter hoogte van Ridderkerk West (voor raadsleden) 
2. Advies van de Commissie bezwaarschriften van 18 april 2018 
3. Advies van de Commissie bezwaarschriften van 30 april 2018 
4. Ontwerpbeschikking met besluit op bezwaarschrift 
5. Ontwerpbeschikking met besluit op bezwaarschrift de heer Sintemaartensdijk 
6. Raadsbesluit 


