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U bent belanghebbende bij een besluit, waartegen door iemand 

anders een bezwaarschrift is ingediend bij de provincie Zuid-Holland. 

In deze folder vindt u informatie over de wijze waarop de provincie 

Zuid-Holland u betrekt bij de behandeling van het bezwaarschrift.

Inleiding

De provincie1 heeft een besluit genomen 

waarbij u belanghebbende bent, 

bijvoorbeeld omdat u een aanvraag 

heeft ingediend of omdat de provincie u 

een handhavingsbesluit heeft opgelegd. 

Tegen dit besluit van de provincie heeft 

iemand anders bezwaar gemaakt. Bij de 

behandeling van dat bezwaarschrift 

beoordeelt de provincie opnieuw het 

besluit. Omdat u belanghebbende bent, 

betrekt de provincie u bij de behande-

ling van het bezwaarschrift.

De bezwarencommissie

De provincie heeft een bezwaren-

commissie. De bezwarencommissie 

bestaat uit leden die niet in dienst zijn 

van de provincie Zuid-Holland. Van het 

reglement van de bezwarencommissie 

kunt u kosteloos een kopie ontvangen. 

De bezwarencommissie geeft advies 

over het bezwaarschrift aan de provin-

cie.

Bezwaarprocedure

Ontvangstbevestiging
Wanneer iemand een bezwaarschrift 

indient tegen een besluit, waarbij u 

belanghebbende bent, informeren we 

u over de ontvangst van het bezwaar-

schrift.

Beslistermijn bezwaar
In de Algemene wet bestuursrecht staat 

hoe lang de provincie over de beslissing 

op het bezwaarschrift mag doen. De 

beslistermijn bedraagt twaalf weken en 

begint op het moment dat de termijn 

voor het indienen van een bezwaar-

schrift is verstreken. De provincie 

probeert binnen deze termijn een 

beslissing te nemen op het bezwaar-

schrift. Mocht dat niet lukken, dan kan 

de provincie besluiten om de beslis-

termijn te verlengen met zes weken. 

Ook in andere gevallen kan de beslister-

mijn worden opgeschort, bijvoorbeeld 

wanneer een aanvulling van het 

bezwaarschrift wordt gevraagd. Van 

deze verlenging of opschorting wordt u 

1 Met “provincie” in deze folder wordt één van de bestuursorganen bedoeld, te weten  

 Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten of de Commissaris van de Koning.
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als belanghebbende op de hoogte 

gebracht.

Gedurende de behandeling van het 

bezwaarschrift is het besluit van de 

provincie nog niet onherroepelijk. Dat 

betekent dat het mogelijk is dat besluit 

nog (in uw nadeel) wordt gewijzigd of 

ingetrokken. Het is belangrijk dat u 

hiermee rekening houdt.

Informele behandeling
Het kan zijn dat de inhoud van het 

bezwaarschrift aanleiding geeft voor een 

informele aanpak. De secretaris neemt 

dan binnen enkele dagen na ontvangst 

van het bezwaarschrift contact op met 

de indiener van het bezwaarschrift. Dit 

om na te gaan wat er aan de hand is, 

wat er verder speelt en of de kwestie 

langs informele weg is op te lossen. 

Dezelfde vraag stelt de secretaris aan de 

betrokken vertegenwoordiger van de 

provincie. Bij gezamenlijke instemming 

kan een gesprek worden georganiseerd 

om samen een oplossing te vinden. 

Komen partijen er niet uit, dan wordt de 

formele bezwaarprocedure hervat. 

Indien de zaak zich ervoor leent, wordt 

u als belanghebbende betrokken bij de 

informele behandeling. In dat geval 

neemt de secretaris hierover contact 

met u op.

Hoorzitting
Voordat de provincie een beslissing 

neemt, geeft de bezwarencommissie u 

als belanghebbende de gelegenheid te 

worden gehoord. Om zich een goed 

oordeel te kunnen vormen over de 

kwestie, vraagt de bezwarencommissie 

aan de indiener van het bezwaarschrift 

om het bezwaar toe te lichten tijdens 

een hoorzitting. Ook wordt er iemand 

uitgenodigd die namens de provincie zal 

aangeven waarom het besluit is 

genomen. U krijgt tijdens de hoorzitting 

eveneens de gelegenheid om te reageren 

op het bezwaarschrift. Tijdens de 

hoorzitting kan iedereen zijn of haar 

verhaal doen en zal de bezwaren-

commissie vragen stellen. Deze hoor-

zittingen vinden altijd plaats op een 

donderdagmiddag in het provinciehuis. 

U ontvangt hiervoor een schriftelijke 

uitnodiging. Bij deze uitnodiging 

ontvangt u – voor zover u deze nog niet 

heeft – een kopie van het bezwaar-

schrift.

De provincie is niet altijd verplicht om 

een hoorzitting te houden. Dit hoeft 

niet als:
■■  het bezwaarschrift duidelijk niet-

ontvankelijk is. Dit is bijvoorbeeld het 

geval als het bezwaarschrift te laat is 

ingediend, als bezwaar is gemaakt 

door iemand die geen rechtstreeks 

belang heeft bij het besluit of als de 

indiener niet op tijd de gevraagde 

gegevens heeft verstrekt;

■■  het bezwaarschrift duidelijk gegrond 

of ongegrond is. Dat is het geval als 

overduidelijk is dat de indiener van 

het bezwaarschrift gelijk of juist 

ongelijk heeft;
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■■  de indiener van het bezwaarschrift en 

andere belanghebbenden, waaronder 

u, hebben aangegeven niet gehoord te 

willen worden;

■■  aan het bezwaarschrift geheel wordt 

tegemoet gekomen, zonder dat 

anderen daarvan nadeel ondervinden.

Voorafgaand aan de hoorzitting
Voor de behandeling van het bezwaar-

schrift kunt u tot tien dagen voor de 

hoorzitting nadere gegevens of bewijs-

stukken indienen. U ontvangt per post 

kosteloos kopieën van alle stukken die 

betrekking hebben op het bezwaar. 

Tijdens de hoorzitting
U wordt in principe gehoord in het 

bijzijn van de indiener van het bezwaar-

schrift en de vertegenwoordiger van de 

provincie. In de regel zijn de hoorzittin-

gen openbaar. Tijdens de hoorzitting 

kunnen de indiener van het bezwaar-

schrift, de vertegenwoordiger van de 

provincie en uzelf het woord voeren. 

Vervolgens kunnen de leden van de 

bezwarencommissie vragen stellen. 

Indien in het voortraject de standpun-

ten al uitvoerig zijn toegelicht, begint 

de bezwarencommissie direct met het 

stellen van vragen. Van het horen wordt 

een (niet-woordelijk) verslag gemaakt. 

Hiervoor kan een geluidsopname 

worden gebruikt, die na het maken van 

het verslag wordt vernietigd.

Intrekken van het bezwaarschrift

Gedurende de hele procedure kan de 

indiener van het bezwaarschrift 

besluiten om het bezwaar in te trekken. 

Dat kan mondeling tijdens de hoorzit-

ting of schriftelijk voor of na de 

hoorzitting.

 

Advies en besluit op het 
bezwaarschrift

De bezwarencommissie brengt advies 

uit aan de provincie. De provincie 

neemt vervolgens op basis van het 

advies een beslissing op het bezwaar-

schrift. Wanneer deze beslissing aan u 

wordt toegezonden, ontvangt u daarbij 

het advies van de bezwarencommissie 

en (indien van toepassing) het verslag 

van de hoorzitting.

Tot slot

Wilt u, indien u bent uitgenodigd voor 

een hoorzitting, minimaal één dag voor 

de hoorzitting aan het secretariaat van 

de bezwarencommissie doorgeven of u 

deze zult bijwonen, wie u zal vergezel-

len en of u gebruik wilt maken van de 

parkeergarage van de provincie? U kunt 

zich op de dag van de hoorzitting 

melden bij de receptie van de hoofd-

ingang van het provinciehuis. Daar kan 

u worden gevraagd uw legitimatiebewijs 

te tonen.
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Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact 

opnemen met het secretariaat van de 

bezwarencommissie, 

telefoonnummer 070 441 60 93 

of per e-mail: Awbsecr@pzh.nl. 

Bereikbaarheid provinciehuis

Met het openbaar vervoer is het 

provinciehuis bereikbaar via tramlijn 9 

(halte Dr. Kuyperstraat) en de buslijnen 

385 en 386. Het provinciehuis ligt op 

ongeveer tien minuten lopen van 

station Den Haag Centraal (langs het 

Malieveld). De parkeerruimte bij het 

provinciehuis is beperkt. De parkeer-

garage onder het Malieveld is een goede 

uitwijkmogelijkheid. Het provinciehuis 

is voor publiek op werkdagen geopend 

van 8:30 uur tot uiterlijk 18:00 uur.
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Dit is een uitgave van  

de provincie Zuid-Holland, 

april 2016.

Aan de tekst van deze uitgave 

kunnen geen rechten worden 

ontleend.
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