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Onderwerp
Beslissing op uw klacht d.d. 29 maart 2021

Geachte heer Kortmann, geachte heer Al Khatib,

Bijgevoegd treft u aan de beslissing op de door u ingediende klacht van 14 oktober 2017, naar de inhoud
waarvan wij kortheidshalve vewijzen.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

de heer mr. M.P.T. Rongen
Clustermanager Juridische Zaken & Inkoop

Limburglaan 10 Postbus 5700 ÷ 31 43 389 99 99
6229 GA Maastricht 6202 MA Maastricht www.Iimburg.nl
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Bijlage(n) 1 Verzonden 7juli 2021

Beslissing van Gedeputeerde Staten van Limburg

op de ingevolge artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht ingediende klacht van de heren C.N.J.
Kortmann en A.A. al Khatib, van Stibbe Advocaten en Notarissen (hierna: Stibbe), namens de Vereniging
Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG), tegen het uitblijven van een reactie op de sommatiebrief d.d. 2
februari 2021.

De klacht is op 29 maart 2021 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 is door klagers afgezien van de mogelijkheid om te worden gehoord.

Advies klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris heeft, op basis van de stukken en het verhandelde ter hoorzitting, een advies
uitgebracht. Dit advies is aangehecht (bijlage 1). Het uitgebrachte advies en de daaraan ten grondslag
gelegde overwegingen worden door ons volledig onderschreven.

Verdaging
Bij brief van 31 mei 2021 hebben wij u, onder verwijzing naar artikel 9:11, tweede lid, van de Algemene
wet bestuursrecht, meegedeeld dat wij de beslissing op de klacht met ingang van 8 juni 2021 voor de
duur van vier weken hebben verdaagd.

Verder uitstel
Bij brief van 1 juli 2021 hebben wij u, onder verwijzing naar artikel 9:11, derde lid, van de Algemene wet
bestuursrecht, meegedeeld dat wij de beslissing op de klacht met ingang van 6 juli 2021 voor de duur van
vier weken verder hebben uitgesteld.

Beslissing
Gelet op artikel 9:12 van de Algemene wet bestuursrecht en het advies van de klachtenfunctionaris van
de Provincie Limburg, achten wij de klacht d.d. 29 maart 2O2lvan de heren C.N.J. Kortmann en A.A. al
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Khatib, van Stibbe Advocaten en Notarissen, namens de Vreniging Gelijkberechtiging Grondbezitters
(VGG), gegrond. Wij hadden tijdig de goede ontvangst van uw sommatiebrief moeten bevestigen, een
redelijk termijn moeten noemen waarbinnen u een inhoudelijke reactie had kunnen verwachten en binnen
een redelijke termijn een inhoudelijke reactie moeten geven. Wij betreuren dat dit niet is gebeurd. Uw
klacht heeft ertoe geleid dat we intern (nogmaals) aandacht hebben gevraagd voor de tijdige bevestiging
van de ontvangst en beantwoording van ingekomen brieven.

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 binnen de in artikel 9:24 van de Algemene wet
bestuursrecht gestelde termijn 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.nationaleombudsman-nieuws.nl

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

de heer mr. M.P.T. Rongen
Clustermanager Juridische Zaken & Inkoop
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Klachtenfunctionaris Provincie Limburg

Rapport van bevindingen van de klachtenfunctionaris Provincie Limburg

over

de klacht d.d. 29 maart 2021 van de heren C.N.J. Kortmann en A.A. al Khatib, van Stibbe
Advocaten en Notarissen (hierna Stibbe), namens de Vereniging Gelijkberechtiging
Grondbezitters (VGG), inzake het uitblijven van een reactie op de sommatiebrief d.d. 2 februari
2021.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 9:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 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.

Artikel 9:1, tweede lid van de Awb bepaalt dat een gedraging van een persoon, werkzaam onder de
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan wordt aangemerkt als een gedraging van dat
bestuursorgaan.

Feiten en omstandigheden

Bij schrijven van 2 februari 2021 heeft Stibbe, namens de VGG, Gedeputeerde Staten gesommeerd om

binnen vier weken te bevestigen dat zij invulling zullen geven aan de Europese verplichtingen zoals

omschreven in deze sommatiebrief Concreet wordt verzocht om

1 de onrechtmatigheidsrente over de verleende staatssteun in de periode vanaf 1993 tot en met
heden terug te vorderen van de TBO s voor zover de staatssteun door of ten laste van uw

provincie is verleend
2. voor zover nodig maatregelen te nemen om de rentevorderingen succesvol te doen zijn,.

waaronder het (doen) stuiten van verjaringstermijnen, voor het geval de TBO’s een beroep

zouden willen doen op verjaring;
3. voorbereidingen te treffen om de integrale staatssteun terug te vorderen zodra de Europese

Commissie deze onverenigbaar verklaart, zoals inventariseren hoeveel staatssteun is verstrekt

aan de TBO’s in de betreffende periode en waarvoor deze staatssteun door de TBO’s is gebruikt.

Op 29 maart 2021 dienen beide advocaten namens de VGG een schriftelijke klacht in tegen het uitblijven

van een tijdige ontvangstbevestiging en inhoudelijke reactie op deze sommatiebrief.

Uw college heeft deze klacht voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke externe klachtenfunctionaris

van de Provincie Limburg.

Omschrijving van de klacht

Onderhavige klacht heeft betrekking op het niet tijdig verzenden van een tijdige ontvangstbevestiging (1),

een brief waarin wordt aangegeven binnen welke termijn beslist wordt (II) en een inhoudelijke reactie op

de sommatiebrief (III).

Bezoekadres: Postbus 5700 Tel + 31(0)43 389 99 99 Bankrekening ING
Limburgiaan 10 NL-6202 MA Maastricht Fax + 31(0)43361 8099 67.94.11.372
NL-6229 GA Maastricht postbus@prvlimburg.ni www.iimburg.ni Postbank nr. 1060741
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Het horen ex artikel 9:10 van de Awb

Klagers en beklaagde hebben afgezien van de mogelijkheid om te worden gehoord. Gedeputeerde

Staten hebben op 14juni 2021 schriftelijk gereageerd op de klacht.

Bevindingen klachtenfunctionaris

Klager heeft in de som matiebrief van 2 februari 2021, ontvangen op 3 februari 2021, verzocht de

ontvangst van de brief binnen twee weken na dagtekening te bevestigen en binnen vier weken na
dagtekening te bevestigen dat de Provincie de genoemde stappen zal ondernemen.

Klacht!
Op 18 maart 2021 hebben Gedeputeerde Staten een ontvangstbevestiging verstuurd waarin excuses zijn

gemaakt voor de verlate bevestiging als gevolg van interne afstemming. Tevens is aangegeven dat de

Provincie Limburg wat betreft een inhoudelijke reactie afstemming met de andere betrokken overheden

noodzakelijk acht en Stibbe nader zal worden bericht op welke termijn een antwoord verwacht wordt.

De betreffende bevestiging is als gevolg van een verkeerde adressering retour gekomen, waarna deze op

30 maart 2021 opnieuw is verstuurd.

Aan het verzenden van een ontvangstbevestiging is geen wettelijke termijn gesteld. De Nationale

ombudsman stelt in zijn Correspondentiewijzer dat een dergelijk behandelbericht binnen 2 â 3 weken

moet worden verzonden. In de onderhavige kwestie werd de ontvangstbevestiging pas na 6 weken

verzonden. De klachtenfunctionaris acht deze klacht dan ook gegrond.

Klacht II
De Correspondentiewijzer van de Nationale ombudsman geeft aan dat in het behandelbericht o.a. wordt

aangegeven binnen welke termijn de brief wordt beantwoord. Dit is niet noodzakelijk indien de brief

binnen de termijn van 2 â 3 weken wordt afgehandeld. Gedeputeerde Staten geven in hun schrijven van

18 maart slechts aan dat betrokkenen nader zullen worden geïnformeerd over de termijn waarbinnen zij

een antwoord kunnen verwachten. De klachtenfunctionaris constateert dat dit laatste niet is gebeurd en

acht ook dit onderdeel van de klacht gegrond.

Klacht III
De inhoudelijke reactie van Gedeputeerde Staten op de sommatiebrief is verzonden op 3 juni 2021. Voor

zover de klachtenfunctionaris bekend, is voor beantwoording van de sommatiebrief geen beslistermijn in

een wettelijk voorschrift neergelegd. Ook is hem niet gebleken dat het hier handelt om een aanvraag

waarop artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Desalniettemin is de

klachtenfunctionaris van oordeel dat de brief binnen een redelijke termijn beantwoord diende te worden.

De beslistermijn van vier weken zoals genoemd in de sommatiebrief is in zijn ogen niet reëel. De vraag is

of de uiteindelijke beslistermijn van vier maanden als redelijke termijn kan worden gezien.

Gedeputeerde Staten geven aan dat de beantwoording lang op zich heeft laten wachten omdat hierover

afstemming noodzakelijk was met de andere provincies en het rijk. Daarnaast heeft de actuele

bestuurlijke situatie binnen de Provincie Limburg tot vertraging geleid. Hoewel de klachtenfunctionaris
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begrijpt dat afstemming met andere partijen in deze kwestie gewenst was en dat de bestuurlijke crisis tot
enige vertraging heeft geleid, constateert hij tevens dat voor verzoekers onduidelijk was binnen welke
termijn zij het antwoord konden verwachten. Het had op de weg van Gedeputeerde Staten gelegen om
hen hierover via een tussenbericht nader te informeren. Nu dit niet is gebeurt en naar de mening van de
klachtenfunctionaris de termijn van vier maanden niet kan worden gezien als redelijke beslistermijn, acht
de klachtenfunctionaris ook dit onderdeel van de klacht gegrond.

Advies klachtenfunctionaris

Op basis van het bovenstaande adviseert de klachtenfunctionaris de klacht gegrond te verklaren.

Aldus vastgesteld op 2 juli 2021 door de klachtenfunctionaris van de Provincie Limburg, de heer drs. 0.
Spee

Ondertekening:
drs. 0. Spee
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