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renthe

Bezwaar en beroep
tegen besluiten van de provincie
ingevolge de Wet milieubeheer
De Algemene

wet bestuursrecht

U hebt zojuist

een besluit van een bestuursorgaan van de provincie Drenthe ontvangen op grond van de'Wet milieu'$üet
beheer (\Øm) of van een andere milieuwet, zoals bijvoorbeeld de lVet geluidhinder, de Grondwaterwet of de

bodembescherming.

Dit besluit is in de meeste gevallen genomen door het college van gedeputeerde

staten.

Het is natuurlijk mogelijk dat u het met de genomen beslissing niet eens bent. Daarom bieden de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) en de Sím u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen deze beslissing of daartegen beroep in te
stellen. In het besluit is aangegeven welke mogelijkheid voor u van belang is. De mogelijkheid genoemd onder C is
voor u in ieder geval van belang.

A.

Bezwaarschrift

Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar hetzelfde orgaan dat het besluit heeft genomen.
<<naam van het bestuursorgaan>>
t,a,v. Bestuur, Communicatie en Concernzaken
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Assen

IJw bezwaarschrift moet wel binnen

zes weken na de darum vanverzending van het besluit

verstuurd zijn aanhet

bestuursorgaan. Indiening van een bezwaarschrift is - afgezien van portokosten - kosteloos. IJw bezwaarschrift moet

in elk geval voorzien zijnvan
. uw naam en adres

.
.
.
.

de volgende informatie:

de datum waarop u het bezwaarschrift indient

uw handtekening
een omschrijving van de beslissing wâar u het niet mee eens bent
de redenen van het bezwaar

Voldoet hetbezwaarschrift niet aan deze eisen of is het te laat (na zes weken) ingediend, dan kan hetbezwaarschrift
niet-ontvanlçelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bestuursorgaan niet inhoudelijk op uw bezwaren hoeft in te
gaan,

De ontvangst van uw bezwaarschrift wordt schriftelijk bevestigd. tI onwangt dan eveneens informatie over het
vervolg van de bezwaarschriftenprocedure. De provincie Drenthe heeft de behandeling vanbezwaarschriften tegen
besluiten vanhaar bestuursorganen opgedragen aan de Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten.
Deze commissie bestaat uit drie juridisch deskundige personen die niet bij de provincie Drenthe werken en dus
onafhankelijk zqn.In de meeste gevallen kunt u een mondelinge toelichting geven. Voor dit zogenaamde "horen"
wordt u apart. uitgenodigd, Na het horen brengt deze commissie een advies uit aan het desbetreffende bestuursorgaan.

Soms mag u de bezwaarschriftenprocedure overslaan (Rechtstreeks beroep)
Soms heeft het doorlopen van een bezwaarschriftenprocedure niet veel zin meer.

Dit kan bijvoorbeeld het geval

zijnwanneer in een eerdere fase al een volledige en uitgebreide uitwisseling van argumenten en standpunten heeft
plaaßgevonden, dan wel wanneer een besluit nauw samenhangt met een reeds ingesteld beroep bij de rechter. IJ kunt
de provincie dan verzoeken de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de
bestuursrechter.

De provincie beslist of rechtstreeks beroep mogelijk en zinvol is, De provincie stemt hier slechts in uitzonderingsgevallen mee in, omdat de provincie belang hecht aan een zorgvuldige bezwaarschriftenprocedure waarbij de mogelijkheid bestaat het besluit te heroverwegen en eventuele gebreken te herstellen. Stemt de provincie in met het rechtstreeks beroep dan wordt uw bezwaarschrift doorgestuurd naar de rechter. Vijst de provincie het verzoek af dan
wordt het bezwaarschrift alsnog voorgelegd aan de bezwaarschriftencommissie.
Denkt u in aanmerking te komen voor deze procedure dan is het volgende van belang.
- Het verzoek om de bezwaarschriftprocedure over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechter
moet door u in het bezwaarschrift worden gedaan. U lçunt hier niet later in de procedure nog om verzoeken.
- Voor het instellen van rechtstreeks beroep moet u, evenals bij gewoon beroep, griffierechten betalen.

B,

Beroepschrift

Als u het niet

eens bent met het door u ontvangen besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Uv¡ beroepschrift kunt u sturen aan:

de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak
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Voor

voor het bezwaarschrift (zie A). Indien mogelijk, zendt u een
afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft mee. Voor de indiening van een beroepschrift bij de Raad
van State betaalt u griffierechten. Deze griffierechten krijgt u terug als de beroepszaak gunstig voor u afloopt. U benr
niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag natuurlijk wel. Over het vervolg van deze procedure, onwangr u
een beroepschrift gelden dezelfde eisen als

bericht van de Raad van State.

C.

Voorlopigevoorzien¡ng

De \Øm bepaalt dat milieubesluiten niet eerder mogen worden uitgevoerd dan nadat debezwaar- of de beroepstermijn (wanneer geen bezwaar kan worden gemaakt) vanzes weken is verstreken. Uitvoering van het besluit na deze
zes weken kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u gedurende deze zes weken schriftelijk een voorlopige
voorziening - bijvoorbeeld een schorsing - verzoeken aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Het enkele indienen vaî zo'rt verzoek betekent dat het milieubesluit niet mag worden uitgevoerd
voordat door de voorzitter op het verzoek is beslist.
Een belangrijke uitzondering op de vertraagde inwerkingtreding zijn de handhavingsbesluiten (besruursdwangen dwangsombesluiten). Handhavingsbesluiten én milieubesluiten die door de provincie terstond van kracht zijn
verklaard, mogen wel direct worden uitgevoerd.
Ook in deze gevallen kunt u gedurende debezwaar-/beroepstermijn of zolang er nog geen uitspraak is over uw
bezwaar of beroep, schriftelijk een verzoek om een voodopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indiening van het verzoek na deze zes weken betekent wel dat het
besruursorgaan het besluit al mag uitvoeren, ook al is uw bezwaar- of beroepschrift nog in behandeling. Inwilliging
van het verzoek door de voorzitter kan de uiwoering van het besluit dan nog voortijdig, c.q. gedurende debezwaarof beroepsprocedure, stoppen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u eveneens
griffierechten. Over het vervolg van deze procedure onwangt u bericht van de Raad van State.

