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Uw kenmerk

Bijlagen

Rapport van bevindingen en advies

Aangetekend

Stibbe N.V.

T.a.v. de heer mr. C.N.J. Kortmann en

de heer mr. A.A. al Khatib

Postbus 75640

1070 AP  AMSTERDAM

Onderwerp

Beslissing op de klacht 

Geachte heer Kortmann en heer Al Khatib,

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Naar aanleiding van de door u ingediende klacht namens de Vereniging Gelijkberechtiging

Grondbezitters (hierna: klager) ingediende klachtschrift van 29 maart 2021, ontvangen op 30

maart 2021, over het uitblijven van een reactie op haar brief van 2 februari 2021 over

onrechtmatige staatssteun (hierna ook: sommatiebrief), berichten wij u het volgende.

Samenvattend oordeel klachtfunctionaris

Op 26 mei jl. heeft de klachtfunctionaris advies uitgebracht ten aanzien van de door u ingediende

klacht. Dit advies is bijgevoegd. De klachtfunctionaris heeft ons geadviseerd uw klacht gegrond te

verklaren.

Oordeel en conclusies

Overeenkomstig het advies van de klachtfunctionaris verklaren wij uw klacht die betrekking heeft

op het niet toezenden van een schriftelijke reactie binnen 2 à 3 weken nadat u ons op 2 februari

2021 een sommatiebrief had toegezonden gegrond.

Voor wat betreft de inhoud en de motivering verwijzen wij naar het advies, dat deel uitmaakt van

dit besluit en hier als ingelast moet worden beschouwd

Aanvullend hierop merken wij op dat wij inmiddels inhoudelijk op uw brief hebben gereageerd bij

brief van 18 mei 2021. Zoals de klachtfunctionaris terecht opmerkt, had toen bleek dat door ons

niet binnen 2 à 3 weken inhoudelijk op uw brief gereageerd kon worden er een zogenoemd

behandelingsbericht aan u moeten worden toegezonden waarin de reden stond waarom directe

afhandeling niet mogelijk was, de termijn van beantwoording en de vermelding van de

behandelende ambtenaar of afdeling. Ook heeft de klachtfunctionaris terecht vastgesteld dat in

2016 bij een soortgelijke klacht uwerzijds over de afhandeling van eveneens een sommatiebrief,

wij bij brief van 15 juni 2016 hebben aangegeven bij een mogelijk vervolg een snellere reactie

voor te staan.
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Tot onze spijt hebben wij geconstateerd dat hier geen vervolg aan is gegeven en bieden u

hiervoor derhalve onze welgemeende excuses voor aan. Ter voorkoming dat zich wederom een

dergelijke situatie voordoet, zullen wij de in de Correspondentiewijzer van de Nationale

ombudsman voorgeschreven werkwijze nadrukkelijk in onze werkinstructie opnemen en dit

communiceren aan alle relevante medewerkers, zodat ook de indiener van een brief waarop de

bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht geen betrekking hebben, er in het vervolg

binnen 2 à 3 weken een behandelingsbericht krijgt toegezonden, tenzij de brief reeds binnen de

hiervoor genoemde termijn van 3 weken wordt afgehandeld.

Nationale ombudsman

Tegen deze beslissing op uw klacht staan geen beroepsmogelijkheden open. Indien u zich niet

met het advies van de klachtfunctionaris of deze (op het advies gebaseerde) beslissing op uw

klacht kunt verenigen, kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman, Postbus 93122, 2509

AC DEN HAAG. Dit dient binnen één jaar na verzenddatum van deze brief te gebeuren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

De heer J.H. Damen

Hoofd afdeling Water en Groen

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.
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