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Geachte heer Kortmann en Al Khatib,
Bij brief van 11 mei 2016 hebt u namens de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters een klacht ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe over het uitblijven van een reactie op de sommatiebrief van 1 maart 2016.
Ons college heeft op 16 maart 2016 de ontvangst van uw sommatiebrief bevestigd en
tevens hebben wij aangegeven dat wij niet binnen de door u gestelde termijn van twee
weken konden reageren omdat afstemming met andere betrokken overheden noodzakelijk is. Bij brief van 23 juni 2016 hebben wij inhoudelijk gereageerd op de sommatiebrief.
De Commissie Rechtsbescherming heeft ons op 12 juli 2016 advies uitgebracht over
uw klacht; het advies is bijgevoegd. De commissie acht de klacht gedeeltelijk gegrond
omdat de tijdig verstuurde ontvangstbevestiging geen blijk geeft van de verdere procedure en de termijn waarbinnen een inhoudelijk antwoord te verwachten is. U bent
daarnaast niet op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van uw
verzoek. Voor het overige ziet de commissie geen reden om de klacht gegrond te
verklaren.
De commissie adviseert ons college uw klacht namens de VGG in verband met het
niet vermelden van de termijn waarbinnen een inhoudelijk antwoord te verwachten
was deels gegrond te verklaren en voor het overige ongegrond te verklaren. Zij
beveelt aan intern aandacht te vestigen op de werkwijze en normen uit het Kwaliteitshandvest en daarnaar te handelen.
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Wij hebben besloten het advies van de Commissie Rechtsbescherming op te volgen
en zullen er op toe zien dat wij in de toekomst tijdig en volledig reageren op uw correspondentie.
Hoogachtend
G9dterde State

he,

secretaris
Bijlage Advies Commissie Rechtsbescherming d.d. 12 juli 2016
wa/coil.

voorzitter

Commissie rechtsbescherming
Secretariaat: Postbus 122, 9400 AC Assen
telefoon (0592) 365673
rechtsbeschermingcdrenthe.nl

Aan
het college van Gedeputeerde Staten
van de provincie Drenthe

Assen, 12 juli 2016
Kenmerk Rb20160040
Onderwerp: Advies betreffende de klacht van Stibbe advocaten en notarissen, namens de Vereniging
Gelijkberechtiging Grondbezitters

Geacht college,
Aan de commissie is ter advisering een klacht voorgelegd van Stibbe advocaten en notarissen te
Amsterdam, namens de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (hierna: VGG). De klacht is
ontvangen op 11 mei 2016 en richt zich tegen het uitblijven van een reactie van uw college op de
sommatiebriefd.d. I maart 2016.

De klacht
Bij schrijven van 11 mei 2016 geeft Stibbe advocaten en notarissen namens de VGG (hierna: klager)
aan nog geen inhoudelijke reactie te hebben ontvangen van uw college op zijn sommatiebrief d.d. I
maart 2016 en klaagt daarom over het uitblijven van een inhoudelijke reactie en het uitblijven van een
brief waarin gespecificeerd wordt binnen welke termijn een reactie kan worden verwacht. Daarnaast
wordt geklaagd over het niet tijdig ontvangen van een ontvangstbevestiging.
Klager verzoekt, in verband met van het voorgaande, de klacht gegrond te verklaren en in het
bijzonder:
• te erkennen dat uw college de ontvangst van de sommatiebrief te laat heeft bevestigd;
• te erkennen dat uw college ten onrechte nog niet inhoudelijk heeft gereageerd op de
sommatiebrief;
• een termijn te specificeren waarbinnen klager een reactie kan verwachten op de
sommatiebrief;
0 toe te zeggen dat uw college in de toekomst wel tijdig reageert op correspondentie.
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Achtergrond
In 2008 is door de Stichting Nationaal Park De Hoge Veluwe en Stichting Landgoed Linschoten bij de
Europese Commissie een klacht ingediend die zich richtte op de bevoordeling van Vereniging
Natuurmonumenten en De12Landschappen (Stichting Unie van Provinciale Landschappen) ten
opzichte van particulieren. Dit omdat het Rijk en alle provincies een subsidieregeling hadden op basis
waarvan de voornoemde organisaties hun grondaankopen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS,
nu Natuur Netwerk Nederland) volledig gesubsidieerd kregen. Later heeft de VGG zich ook achter
deze klacht geschaard en is penvoeder geworden.
Op 2 september 2015 heeft de Europese Commissie uitspraak gedaan in deze zaak. De conclusie
van de Europese Commissie is dat de subsidies voor grondverwerving aan terreiribeherende
organisaties (hierna: TBO's) weliswaar staatssteun oplevert, maar dat deze steun op grond van de
kaderregeling voor Diensten van Algemeen Economisch Belang toelaatbaar is. Onder deze diensten
worden verstaan: economische diensten die een publiek belang dienen. Het verwerven van terreinen
met het oog op natuurbescherming valt, aldus de Europese Commissie, hieronder.
Tegen deze uitspraak is door de VGG beroep ingesteld bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de
Europese Gemeenschappen. Ook de Vereniging Natuurmonumenten en De12Landschappen hebben
beroep ingesteld.
Op 2 maart 2016 heeft uw college van klager een sommatiebrief ontvangen. Eenzelfde brief is
ontvangen door de andere provincies en het Rijk. Gesommeerd wordt dat:
• de provincie overgaat tot invordering van de rente over verleende staatssteun aan de TBO's
(de subsidies die de TBO's hebben ontvangen voor de verwerving van grond);
• de provincie de kosten die de VGG heeft gemaakt gaat vergoeden op basis van een nog te
ontvangen vordering.
In de sommatiebrief is ook verzocht om de ontvangst van de sommatie te bevestigen en om binnen
een termijn van twee weken inhoudelijk te reageren op sommatie.
Uw college heeft op 16 maart 2016 de ontvangst van de sommatiebrief bevestigd en aangegeven dat
u niet binnen de door klager gestelde termijn van twee weken kan reageren omdat afstemming met
andere betrokken overheden noodzakelijk is. Bij brief van 23 juni 2016 heeft uw college inhoudelijk
gereageerd op de sommatiebrief.

Voorbereiding van het advies
Naar aanleiding van de klacht van 11 mei 2016 is door de secretaris van de Commissie
rechtsbescherming contact opgenomen met klager. Klager heeft te kennen gegeven en middels een
e-mailbericht d.d. 3 juni 2016 bevestigd dat de klacht voor zich spreekt en dat een hoorzitting niet
nodig is. Ook uw college heeft ermee ingestemd dat de hoorzitting achterwege kan blijven.

Van belang zijnde wettelijke bepalingen
Artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)
1. Een ieder heeft 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.

2. Een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan.

Overwegingen van de commissie
Ontvankelijkheid
De Nationale ombudsman heeft reeds eerder uitgesproken dat hoofdstuk 9, titel I van de Awb niet
alleen van toepassing is op bejegeningsklachten. Ook volgens de toelichting van artikel 9:1, eerste lid,
van de Awb dient de definitie van een klacht ruim te worden geïnterpreteerd. Uitgangspunt is derhalve
kort samengevat
een ruim klachtbegrip. De klacht betreft hier
het niet tijdig reageren door uw
college op een sommatiebrief. Het gaat hierbij volgens de commissie om het vereiste van
voortvarendheid dat inhoudt dat de overheid zo snel en slagvaardig mogelijk handelt. De klacht
voldoet aan de ontvankelijkheidvereisten als bedoeld in artikel 9:4 van de Awb. De commissie acht de
klacht dan ook ontvankelijk.
-

-

Inhoudelijk
Op basis van de stukken stelt de commissie vast dat de klacht zich richt op de behandeling van de
sommatiebrief van klager. Klager stelt dat niet voortvarend (inhoudelijk) is gereageerd door uw
college. Hierover overweegt de commissie als volgt.
Onder de norm voortvarendheid wordt volgens de behoorlijkheidswijzer van de Nationale ombudsman
het volgende verstaan:
"Het vereiste van voortvarendheid houdt in dat overheidsinstanties slagvaardig en met voldoende
snelheid optreden. De wettelijke termijnen zijn uiterste termijnen. De overheid streeft waar mogelijk
kortere termijnen na. Als de besluitvorming langer duurt, dan informeert de overheid de burger
daarover tijdig. Als er geen termijn is genoemd, handelt de overheid binnen een redelijk korte
termijn."
-

-

De commissie constateert dat ten aanzien van de behandeling van een sommatiebrief geen wettelijke
termijnen zijn gesteld. Het is daarom, aldus de norm van voortvarendheid, aan uw college om binnen
een redelijk korte termijn te reageren.
-

-

De commissie stelt voorts vast dat uw college evenals colleges van de andere provincies aan het
bovengenoemde vereiste invulling heeft gegeven door normen op te nemen in een
Kwaliteitshandvest. Daarin is bepaald dat vragen uit brieven, faxberichten en e-mailberichten in
beginsel binnen twee weken dienen te worden beantwoord. Indien het niet mogelijk is om een vraag
binnen twee weken inhoudelijk te beantwoorden dient, tenzij anders overeengekomen, binnen twee
weken een behandelbericht of ontvangstbevestiging te worden verzonden. In die ontvangstbevestiging
dient dan het volgende te worden opgenomen:
-

-

•

de naam en contactgegevens van de behandelend ambtenaar;

•

het soort bericht (subsidieaanvraag, verzoek om vergunning, enz.);

•
•

de reden waarom uw college het verzoek niet direct kan afhandelen;
de verdere procedure en de termijn waarbinnen een inhoudelijk antwoord te verwachten is;

•

indien nodig/mogelijk ook welke aanvullende informatie nodig is om het bericht af te kunnen
handelen.
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Deze invulling geeft geen blijk van onredelijk lange termijnen en de commissie acht het passend om te
voldoen aan het vereiste om binnen een redelijke termijn te reageren. Het is daarom aan uw college
om te handelen conform de door u vastgestelde normen.
De commissie constateert dat uw college op 16 maart 2016 de op 2 maart 2016 ontvangen
sommatiebrief heeft bevestigd en heeft aangegeven vanwege afstemming met de andere betrokken
overheden niet binnen de door de klager gestelde termijn van twee weken inhoudelijk te kunnen
reageren. In die zin heeft u conform het Kwaliteitshandvest tijdig en voortvarend gereageerd.
De commissie constateert echter ook dat de ontvangstbevestiging geen blijk geeft van de verdere
procedure en de termijn waarbinnen een inhoudelijk antwoord te verwachten is. Klager verkeerde
daardoor lang in het ongewisse en heeft ruim drie maanden zonder berichtgeving op een inhoudelijke
reactie moeten wachten. In die zin heeft uw college niet conform het Kwaliteitshandvest gereageerd
en treft de klacht doel. Het was aan uw college om een termijn te specificeren waarbinnen een
inhoudelijke reactie te verwachten was dan wel duidelijkheid te geven over de verdere procedure. In
het verlengde hiervan had het ook op de weg van uw college gelegen om, indien gedurende het
proces duidelijk wordt dat er vertraging optreedt, hierover helder te communiceren.
Voor zover klager verzoekt dat uw college toezegt in de toekomst wel tijdig reageert, constateert de
commissie dat het niet aan haar is om zich over een dergelijk verzoek uit te spreken. Wel merkt zij op,
zoals ook hiervoor is overwogen, dat uw college conform het Kwaliteitshandvest binnen twee weken
heeft gereageerd door middel van een ontvangstbevestiging.
Conclusie
De commissie acht de klacht gedeeltelijk gegrond omdat de (tijdig) verstuurde ontvangstbevestiging
geen blijk geeft van de verdere procedure en de termijn waarbinnen een inhoudelijk antwoord te
verwachten is. Klager is daarnaast niet op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling
van zijn verzoek. Voor het overige ziet de commissie geen reden om de klacht gegrond te verklaren.

Advies van de commissie
De commissie adviseert Gedeputeerde Staten de klacht van Stibbe advocaten en notarissen namens
de VGG in verband met het niet vermelden van de termijn waarbinnen een inhoudelijk antwoord te
verwachten was deels gegrond te verklaren en voor het overige ongegrond te verklaren. Zij beveelt
aan intern aandacht te vestigen op de werkwijze en normen uit het Kwaliteitshandvest en daarnaar te
handelen.
Hoogachtend,
de Commissie rechtsbescherming

S.I. Mulder, secretaris

H.W. Wieringa, voorzitter

