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Onderwerp
Besluit op klacht

Geachte heer Kortmann,
Bijgevoegd treft u aan ons besluit op de ingevolge artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht door u
namens de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) ingediende klacht, gedateerd op
11 mei 2016, wegens uitblijven reactie op sommatiebrief d.d. 1 maart 2016.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

mr. A.C.J.M. de Kroon
secretaris/algemeen directeur
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Limburglaan 10
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Tel + 31 43 389 99 99
Fax + 31 43361 8099
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Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg
op de ingevolge artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht ingediende klacht van de Vereniging
Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG), gedateerd 11 mei 2016, wegens uitblijven reactie op
sommatiebriefd.d. I maart 2016.
De klacht is op 11 mei 2016 per fax en op 12 mei 2016 per post door ons college ontvangen.
Het klaagschrift is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7 van het Reglement bezwaren en klachten
Provincie Limburg in handen gesteld van de klachtenfunctionaris van de Provincie Limburg.
Hoorzitting
Er heeft geen hoorzitting plaatsgevonden, omdat partijen hebben verklaard geen gebruik te willen maken
van het recht te worden gehoord. De klachtenfunctionaris van de Provincie heeft daarom advies
uitgebracht op basis van de door partijen overgelegde stukken.
Advies klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris heeft, op basis van de door partijen overgelegde stukken een advies uitgebracht.
Dit advies is aangehecht. Het uitgebrachte advies en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen
worden door ons volledig onderschreven.
Verdaging
Bij brief van 19 juli 2016 (kenmerk 2016/56030) hebben wij klager, onder verwijzing naar artikel 9:11,
tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, meegedeeld dat wij de beslissing op de klacht met
ingang van 20 juli 2016 voor de duur van vier weken hebben verdaagd.
Beslissing
Gelet op artikel 9:12 van de Algemene wet bestuursrecht en het advies van de klachtenfunctionaris van
de Provincie Limburg, besluiten wij de klacht van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG),
gedateerd 11 mei 2016, ongegrond te verklaren.
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Mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Nationale Ombudsman
De bestuursorganen van de Provincie Limburg zijn aangesloten bij de Nationale Ombudsman. Als een
klager zich niet kan verenigen met een beslissing op een klacht of de wijze waarop een klacht is
afgehandeld, kan deze de Nationale Ombudsman verzoeken een onderzoek in te stellen.
De Nationale Ombudsman
Postbus 93122
2509 AC DEN HAAG
Telefoon voor vragen en folder: 0800 3355555 (gratis).
Internet: www.nationaleombudsman.nl of www.nationaleom budsman-nieuws.nl
-
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Klachtenfunctionaris Provincie Limburg

Advies van de klachtenfunctionaris van de Provincie Limburg aan Gedeputeerde Staten van
Limburg
over
de klacht van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG), gedateerd 11 mei 2016,
wegens uitblijven reactie op sommatiebrief d.d. I maart 2016.
Wettelijk kader
Op grond van artikel 9:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft een ieder het recht
om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een
ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan.
Feiten en omstandigheden
Op 11 mei 2016 heeft de heer mr. C.N.J Kortmann van Stibbe namens de Vereniging Gelijkberechtiging
Grondbezitters (VGG, hierna aan te duiden als klager) een klaagschrift ingediend bij uw college wegens
uitblijven reactie op sommatiebrief d.d. 1 maart 2016. Dit klaagschrift is op 11 mei 2016 per fax en op
12 mei 2016 per post door uw college ontvangen.
Bij schrijven van 7juni 2016 (kenmerk 2016/43231), verzonden 8juni 2016, is door uw college inhoudelijk
gereageerd op de sommatiebrief d.d. 1 maart 2016.
Naar aanleiding van dit schrijven, is aan klager bij schrijven van 9juni 2016 (kenmerk 2016/44055),
verzonden 9 juni 2016, de vraag voorgelegd of met voornoemde reactie is tegemoet gekomen aan de
ingediende klacht en deze klacht wordt ingetrokken of dat prijs wordt gesteld op verdere behandeling van
de klacht. Van de zijde van klager is te kennen gegeven dat prijs wordt gesteld op verdere behandeling
van de klacht.
Uw college heeft de klacht voor advies voorgelegd aan mij als klachtenfunctionaris van de Provincie
Limburg.
Van de zijde van uw college is bij schrijven van 4juli 2016, verzonden op 5juli 2016 (kenmerk
2016/38705) schriftelijk op de klacht gereageerd.
Omschrijving van de klacht
Door klager wordt geklaagd over het uitblijven van een reactie van de zijde van uw college op de
sommatiebrief d.d. 1 maart 2016. De klacht heeft in het bijzonder betrekking op het uitblijven van (1) een
tijdige ontvangstbevestiging, (2) een reactie op de sommatiebrief en (3) een brief waarin gespecificeerd
wordt binnen welke termijn klager een reactie kan verwachten.
Hoorzitting klachtenfunctionaris
Er heeft geen hoorzitting plaatsgevonden, omdat partijen hebben verklaard geen gebruik te willen maken
van het recht te worden gehoord. 1k breng daarom advies uit op basis van de door partijen overgelegde
stukken.

Bevindingen klachtenfunctionaris
Ik stel vast dat van de zijde van uw college bij schrijven van 7 juni 2016 (kenmerk 2016/43231),
verzonden 8 juni 2016, inhoudelijk gereageerd is op de sommatiebrief van I maart 2016.
In dit schrijven heeft uw college jegens klager haar oprechte excuses aangeboden voor het uitblijven van
een reactie (ontvangstbevestiging en inhoudelijke reactie) op de sommatiebrief d.d. 1 maart 2016 en
aangegeven dat na een definitieve uitspraak van de rechter zal worden nagegaan of invordering van
wettelijke rente aan de orde is. Naar mijn oordeel heeft uw college hiermee de klacht als zodanig
genoegzaam afgewikkeld. Tevens vind ik het niet onlogisch dat, vooraleer over invordering van wettelijke
rente een besluit wordt genomen, een definitieve uitspraak van de rechter wordt afgewacht.
Het in de klacht verwoorde verzoek van klager aan uw college om toe te zeggen dat in de toekomst wel
tijdig op correspondentie gereageerd zal worden, is naar mijn oordeel geen aangelegenheid die voor
beoordeling in aanmerking komt en wordt derhalve door mij buiten beschouwing gelaten.
Advies klachtenfunctionaris
Op basis van het bovenstaande acht ik de klacht van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters
(VGG), gedateerd 11 mei 2016, ongegrond, omdat uw college inmiddels in voldoende mate is tegemoet
gekomen aan deze klacht.
Aldus vastgesteld op 26 juli 2016 door de klachtenfunctionaris van de Provincie Limburg,
de heer drs. R.J. Persoon.

(drs.RJ!Pers9J).

