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VERZONDEN - 5 JUL1 2016
Onderwerp

Toezending schriftelijke reactie

Geachte heer, mevrouw,

Als bijlage bij deze brief ontvangt u de schriftelijke reactie van Gedeputeerde Staten van Limburg naar
aanleiding van uw klacht van 11 mei 2016.

Met vrien elijke groeten
Anke ees- e ers
ambtelijk secretaris van de klachtenfunctionaris
(team Rechtsbescherming van het cluster JZI)

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlim burg . nl

Tel + 31 43 389 99 99
Fax + 31 43 361 80 99
www.limburg.n1

IBAN —nummer:
NL08RAB00132575728
BIC-code: RABONL2U

Bereikbaar via:
Lijn 1 (richting De Heeg)

provincie limburg

Aan de klachtenfunctionaris van de
Provincie Limburg
De heer Persoon

Cluster
E-mail
Ons kenmerk
Vpl. nummer
Bijlage(n)

JZI
ea.weusten@prvlimburg.n1
2016/50844

Behandeld
Telefoon

E.A. Weusten
+31 6 46 21 82 93

Uw kenmerk
Maastricht

2016/38705
4 juli 2016

VERZONDEN 05 JULI 2016
Onderwerp

Reactie op klacht van VGG

Geachte heer Persoon,
Onderstaand treft u onze reactie aan op het klaagschrift d.d. 11 mei 2016 van de Vereniging
Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG).
Aanleiding

Bij schrijven van 1 maart 2016 sommeert Stibbe Advocaten en notarissen (Stibbe), namens de
Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG), ons college om binnen twee weken over te gaan tot
invordering van rente over staatssteun verleend aan terreinbeherende organisaties (TBO's).
Op 11 mei 2016 dient Stibbe namens de VGG een klacht in tegen het uitblijven van een reactie op hun
sommatiebrief d.d. 1 maart 2016.
Inhoud Klaagschrift

De klacht ziet op het uitblijven van:
1.
een tijdige ontvangstbevestiging;
2.
een reactie op de sommatiebrief;
3.
een brief waarin gespecificeerd wordt binnen welke termijn de VGG een reactie kan verwachten.

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.n1

Tel + 31 43 389 99 99
Fax + 31 43 361 80 99
www.limburg.n1

1BAN —nummer:
NL08RAB00132575728
BIC-code: RABONL2U

Bereikbaar via:
Lijn 1 (richting De Heeg)

provincie limburg
Klager verzoekt Gedeputeerde Staten om:
i.
ter erkennen dat de ontvangst te laat is bevestigd;
te erkennen dat ten onrechte niet inhoudelijk is gereageerd op de sommatiebrief;
een termijn te specificeren waarbinnen de VGG een reactie kan verwachten op de sommatiebrief;
toe te zeggen dat in de toekomst wel tijdig op correspondentie gereageerd zal worden.
iv.
Reactie op de klacht
In het onderhavige (complexe) dossier trekken de provincies al sinds acht jaar met elkaar op. Inhoudelijke
reacties worden op elkaar afgestemd en indien nodig wordt gezamenlijk een advocaat ingeschakeld.
Daar waar overleg en afstemming vertraging in de besluitvorming dan wel onze reacties richting klager tot
gevolg hadden, werd dit steeds tijdig kenbaar gemaakt aan en afgestemd met de VGG of diens
gemachtigde. Ondanks inhoudelijke meningsverschillen was er aan de kant van de tegenpartij steeds
begrip en ruimte voor inhoudelijke afstemming tussen provincies. We waren dan ook zeer verbaasd over
de gestelde reactietermijn van twee weken in de sommatiebrief van 1 maart 2016. Een termijn die ons
inziens niet redelijk is.
De ontvangstbevestiging werd op 17 maart verzonden. Dit had inderdaad eerder gekund en zelfs
gemoeten. Bij schrijven van 7 juni 2016 (verzonden op 8 juni) hebben wij inhoudelijk gereageerd op de
sommatiebrief van 1 maart 2016. In deze brief hebben wij oprechte excuses aangeboden voor het
uitblijven van een reactie (ontvangstbevestiging en inhoudelijke reactie) en aangegeven dat we na een
definitieve uitspraak van de rechter zullen nagaan of invordering van wettelijke rente aan de orde is. Ons
inziens zijn we hiermee voldoende tegemoet gekomen aan de ingediende klacht.
Klager verzoekt ons om toe te zeggen dat in de toekomst wel tijdig op correspondentie gereageerd zal
worden. Aangezien niet geklaagd kan worden over mogelijke toekomstige gedragingen, dient dit element
van de klacht ons inziens buiten behandeling te worden gelaten.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

mr. N.J.T.L. Ploem
clustermanager Juridische Zaken en Inkoop
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