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provincie 
GELDERLAND 

Stibbe Advocaten 
T.a.v. de heer mr. C.N.J. Kortmann 
Postbus 75640 
1070 AP AMSTERDAM 

Bezoekadres 
Gebouw Marktstate 
Eusebiusplein Ia 
6811 HE Arnhem 

telefoonnummer (026) 359 91 11 
telefaxnummer (026) 359 94 80 
e-mailadres post@gelderland.nl  
internetsite www.gelderland.nl  

Postadres 
Postbus 9090 
6800 GXArnhem 

datum 	 zaaknummer 
23 augustus 2016 	 2009-009485 
onderwerp 
Beslissing op klacht in het kader van de Algemene 
wet bestuursrecht inzake uitblijven reactie op 
sommatiebriefd.d. 1 maart 2016 

Uw referentie: CKIAaK 1023079-17735144 

Geachte heer, 

Op 11 mei 2016 heeft u een klacht ingediend inzake het uitblijven van beantwoording van de 
sommatiebrief van 1 maart 2016. 

Uw klaagschrift is behandeld door de onafhankelijke Commissie van Advies voor 
Bezwaarschriften en Klachten. Op 6 augustus 2016 heeft de Commissie een rapport van 
bevindingen uitgebracht. Dit rapport is als bijlage bijgevoegd. 

Overeenkomstig dit rapport, dat deel uit maakt van de beslissing op uw klacht, hebben wij 
besloten uw klacht gegrond te verklaren. 

Voor de motivering van dit besluit verwijzen wij u volgens artikel 3:49 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht naar het genoemde rapport van de Commissie van Advies voor Bezwaarschriften 
en Klachten. 

Inmiddels hebben wij bij brief van 14 juni 2016 inhoudelijk gereageerd op uw sommatiebrief van 
1 maart 2016. Wij bieden hierbij nogmaals onze oprechte excuses aan voor onze late 
beantwoording. Bij voorkomende situaties in de toekomst zullen wij nadrukkelijker toezien op 
tijdige beantwoording en indien dat niet mogelijk blijkt, een duidelijke communicatie daarover. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 

Commissaris 	 secretaris 
van de Koning 

inlichtingenbij dhr. R.D.L. Moolenaar 	 telefoonnummer (026) 359 89 59 
BNG Bank Den Haag, rekeningnummer 28.50.10.824 

e-mailadres post©gelderland.nl 	 BAN-nummer: NL74BNGH0285010824 
BIC-code van de BNG: BNGHNL2G 

btw-nummer: NL001825100.603 
KvK-nummer: 51468751 



provincie 
GELDERLAND 

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop de klacht is afgehandeld kunt u een verzoek tot 
onderzoek indienen bij de Nationale Ombudsman: Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 
2509 AC 's-Gravenhage. De indieningstermijn voor een verzoek is twaalf maanden na deze 
kennisgeving. 

bijlage: 
- 

	

	 Rapport van bevindingen Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten d.d. 
6 augustus 2016 
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Bezoekadres 
	 Postadres 

Gebouw Marktstate 	 Postbus 9090 
Eusebiusplein Ia 
	 6800 GXArnhem 

6811 HE Arnhem 

Het college van Gedeputeerde Staten 
d.t.v. G.J. de Fijter 
programmamanager Vitaal Platteland 

telefoonnummer (026) 359 9111 
telefaxnummer (026) 359 94 80 
e-mailadres post@gelderland.n1 
internetsite www.gelderland.nl  

datum 	 zaaknummer 

11 augustus 2016 
	

2009-009485 
onderwerp 
Uitblijven reactie op sommatiebrief 

Geacht college, 

Hierbij doe ik u toekomen het rapport van bevindingen van Kamer 2 van de Commissie van Advies 
voor Bezwaarschriften en Klachten aan Gedeputeerde Staten in verband met de klacht van: 
de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, ingediend door de heer mr. C.A.J. Kortmann van 
Stibbe, binnengekomen d.d. 11 mei 2016, (zaaknummer 2009-009485), 
gericht tegen het niet of onvoldoende reageren van Gedeputeerde Staten op een sommatiebrief van 
1 maart 2016. 

Voor zover nodig wijs ik u op het bepaalde in artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze 
bepaling biedt de mogelijkheid voor de motivering van de beslissing op bezwaar te verwijzen naar het 
door de commissie uitgebrachte advies. Verwijzing naar het advies kan in belangrijke mate bijdragen 
aan een tijdige afdoening van het bezwaarschrift. 

Hoogachtend, 

(I 

mw.  mr. J.A.H. Renger 
secretaris van de Commissie van Advies 
voor Bezwaarschriften en Klachten 

inlichtingen bij  mw.  P.E.H.W. Kuster-Raaymakers 

e-mailadres 	post©gelderland.nl  

telefoonnummer (026) 359 87 71 

BNG Bank Den Haag, rekeningnummer 28.50.10.824 
IBAN-nummer: NL74BNGH0285010824 
BIG-code van de BNG: BNGHNL2G 

btw-nummer: NLOO1 825100.B03 
KvK-nummer: 51468751 
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10 augustus 2016 

Rapport van bevindingen van Kamer 2 met advies aan Gedeputeerde Staten 

Onderwerp 
De klacht van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, ingediend door de heer mr. C.A.J. 
Kortmann van Stibbe, ingekomen d.d. 11 mei 2016, (zaaknummer 2009-009485), 
gericht tegen het niet of onvoldoende reageren van Gedeputeerde Staten (hierna te noemen: GS) op 
een sommatiebrief van 1 maart 2016. 

Voor de inhoud van de klacht en voor het schriftelijk commentaar dat hierop namens GS is ingediend, 
verwijst de Kamer naar de ter zake overgelegde stukken. 

Inhoud van de klacht 
Bij brief van 11 mei 2016 heeft de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (hierna: klager) 
geklaagd over het uitblijven van beantwoording van de sommatiebrief van 1 maart 2016. 

In de brief van 11 mei 2016 heeft klager CS verzocht: 
1 	om te erkennen dat GS ten onrechte nog niet hebben gereageerd op de sommatiebrief; 
2 een termijn te specificeren waarbinnen wel gereageerd zal worden; 
3 	toe te zeggen dat GS in de toekomst wel tijdig op correspondentie zal reageren. 

Ontvankelijkheid 
De klacht voldoet aan de artikelen 9:1 en 9:4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De 
Kamer ziet geen aanleiding om de klacht op grond van artikel 9:8 Awb niet te behandelen. 

Hoorzitting 
Klager en vertegenwoordigers van GS hebben aangegeven af te zien van het recht om door de 
commissie gehoord te worden. De commissie zal derhalve over de klacht adviseren op basis van de 
overgelegde schriftelijke stukken. 

Achtergronden van de klacht 
In de brief van 1 maart 2016 wordt, namens klager, aangegeven dat deze brief een vervolg is op de 
brief van 2 september 2011. 

In een brief van 2 september 2011 zijn CS geïnformeerd over de gevolgen van de beschikking van de 
Europese Commissie van 13 juli 2011 tot goedkeuring van de modelsubsidieregeling voor 
grondverwerving. Uit deze beschikking blijkt, dat de Nederlandse provincies onrechtmatig staatssteun 
verleenden aan de zogeheten Terrein Beherende Organisaties (TBO's) door op basis van de (toen 
nog steeds geldende) PNB-regeling aankoopsubsidies te verstrekken en door natuurgronden aan de 
TBO's (door) te leveren om niet of onder de marktprijs. 
GS worden verzocht om, binnen twee weken na 2 september 2011 te bevestigen dat zij invulling 
zullen geven aan de Europees rechterlijke verplichtingen. Deze brief is aan alle provincies verstuurd. 

Bij brief van 14 maart 2016 is de ontvangst van de sommatiebrief van 1 maart 2016 bevestigd. Tevens 
is bij deze bevestiging aangegeven, dat het niet gaat lukken om binnen twee weken te reageren onder 
andere vanwege de benodigde afstemming met de andere betrokken overheden. Daarbij is echter niet 
vermeld wanneer wel een inhoudelijke reactie tegemoet gezien kan worden. 
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Bij brief van 11 mei 2016 heeft klager geklaagd over het uitblijven van een reactie op zijn brief. Bij 
brief van 14 juni 2016 hebben GS uiteindelijk een inhoudelijke reactie gegeven op de brief van klager 
van  maart 2016. 

Beoordeling van de klacht 
Ingevolge artikel 9:1, eerste lid, 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. 

In dit geval wordt geklaagd over het uitblijven van een schriftelijke reactie op de brief van 1 maart 
2016. 

De commissie stelt voorop dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen het niet of niet tijdig 
reageren op brief van 1 maart 2016, waarover de klacht gaat, en de inhoud van de brief van 14 juni 
2016. 

De Kamer kan in het kader van de klachtbehandeling alleen een uitspraak doen over het al dan niet 
behoorlijk zijn van de wijze waarop (in casu) GS zich in dit proces jegens de belanghebbende burgers 
hebben gedragen. 

Voor de beoordeling daarvan zijn de criteria die de Nationale Ombudsman heeft geformuleerd in de 
bijgevoegde Behoorlijkheidswijzer (versie september 2015) van belang, namelijk: 

A. Open en duidelijk 
B. Respectvol 
C. Betrokken en oplossingsgericht 
D. Eerlijk en Betrouwbaar. 

Deze criteria zijn niet cumulatief, hetgeen inhoudt dat, als aan één van de criteria niet is voldaan, de 
klacht gegrond is. 

Het is de Kamer gebleken dat GS geruime tijd hebben laten voortduren tussen de eerste reactie op de 
brief van 1 maart 2016 waarbij is aangegeven dat de termijn van twee weken niet zou worden gehaald 
(= brief van 14 maart 2016) en de inhoudelijke reactie van 14 juni 2016. 
Dat betekent dat het ruim 3 maanden geduurd heeft voor een inhoudelijke reactie is gegeven op het 
verzoek van 1 maart 2016. Daarbij dient verder in aanmerking genomen te worden dat GS en zijn 
overlegpartners al sedert 2 september 2011 bekend waren met de gevolgen van de Europese 
subsidieregeling als hiervoor genoemd. 

Het is de Kamer verder wel gebleken dat er sprake was van een complexe materie alsmede dat er 
overleg diende plaats te vinden met andere provincies en het Ministerie van Economische Zaken. 

Ondanks de door GS aangevoerde redenen waarom zij niet in staat waren eerder te reageren op de 
brief van I maart 2016, is de Kamer van oordeel dat GS hebben gehandeld in strijd met onderdeel C 
(Betrokken en oplossingsgericht) sub 14 van de Behoorlijkheidswijzer, namelijk dat GS voortvarend 
dienen te handelen waarbij de wettelijke termijnen uiterste termijnen zijn. Als de besluitvorming langer 
duurt, dan informeert de overheid de burger daarover tijdig. Als er geen termijn wordt genoemd, 
handelt de overheid binnen een redelijk - korte - termijn. De Kamer is van mening dat een termijn van 
zes tot acht weken (naar analogie van artikel 4:13, tweede lid, van de Awb) kan worden aangemerkt 
als een redelijke termijn om aan te geven wanneer wel een reactie kan worden verwacht. Nu GS 
hebben nagelaten om binnen een redelijke termijn na 14 maart 2016 klager te informeren wanneer hij 
een inhoudelijke reactie kon verwachten op de brief van 1 maart 2016, hebben zij zich niet behoorlijk 
gedragen tegenover klager. 

Met betrekking tot de wijze waarop door GS is gecommuniceerd naar aanleiding van het uitblijven van 
een reactie en de inhoudelijke reactie zoals deze is gegeven bij brief d.d. 14 juni 2016, concludeert de 
Kamer dat deze niet als onbehoorlijk kan worden gekwalificeerd. 
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De Kamer is dan ook van oordeel dat de klacht gegrond is, wegens strijd met het vereiste van 
voortvarendheid. 

ADVIES 
De Kamer adviseert GS de klacht gegrond te verklaren. 

22I  
voorzitter secretaris 
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