GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-717702184 DOS-20190006729

Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

10 december 2019

9 december 2019

Onderwerp
Beslissing op bezwaar aan
snoeiwerkzaamheden Floraplas Zoetermeer

inzake last onder dwangsom

Advies
1 . Vast te stellen de Beslissing op bezwaar aan
inzake last onder
dwangsom snoeiwerkzaamheden Floraplas Zoetermeer
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de Beslissing op bezwaar aan
inzake last onder dwangsom snoeiwerkzaamheden Floraplas Zoetermeer
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
· 2019-10-28 Advies bezwarencommissie
· Beslissing op bezwaar
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Toelichting voor het College
Inleiding
Op 27 februari 2019 heeft een inspecteur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid naar
aanleiding van een melding een controle uitgevoerd bij bomen, die door
werden gesnoeid in de Floraplas in Zoetermeer. Uit onderzoek bleek dat in de bomen
blauwe reigers aan het nestelen waren en dat er nesten vanwege het snoeien waren verwijderd.
Het verwijderen van blauwe reigernesten op het moment dat deze al in gebruik zijn, is op grond
van artikel 3.1, tweede lid, van de Wet Natuurbescherming (hierna: Wnb) een overtreding van een
verbodsbepaling.
Handhavingstraject
Bij besluit van 22 juli 2019, verzonden 22 juli 2019, kenmerk D-19-1910174, is aan
een last onder dwangsom opgelegd teneinde het geheel beëindigen en
beëindigd houden van het overtreden van artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb vanwege het
opzettelijk vernielen of te beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels en het
wegnemen van nesten van vogels.
Bezwaar
Tegen dit besluit heeft
september 2019, bezwaar gemaakt.

bij brief van 3 september 2019, ontvangen 3

Advies bezwarencommissie
Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) bedraagt de termijn
voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. Ingevolge artikel 6:8, eerste lid, van de Awb
vangt deze termijn aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven
wijze is bekendgemaakt. Op grond van artikel 6:9, eerste lid, van de Awb is een bezwaarschrift
tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen.
In casu is het bezwaarschrift niet ingediend binnen de wettelijke termijn van zes weken na
bekendmaking van het bestreden besluit en is dus niet op tijd ingediend. Het besluit is
bekendgemaakt door toezending van het besluit aan
middels
aangetekende post op 22 juli 2019. De bezwaartermijn is daarmee gaan lopen op 23 juli 2019 en
liep af op 2 september 2019. Het bezwaarschrift van
is verzonden en ontvangen
op 3 september 2019 en is dus buiten de termijn ingediend.
Bij brief van 2 oktober 2019, verzonden 2 oktober 2019, kenmerk PZH-2019-710195345, is
in de gelegenheid gesteld aan te geven waarom het bezwaarschrift buiten de
termijn is ingediend. De termijn om te reageren liep af op 16 oktober 2019.
heeft
geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aan te geven waarom het bezwaarschrift buiten de
termijn is ingediend en heeft evenmin verzocht om een verlenging van de termijn. Tevens is
namens de bezwarencommissie in de periode van 20 tot en met 27 september 2019 meermaals
tevergeefs telefonisch en via de e-mail contact gezocht met
om hem te
informeren over het gebrek. Hierop heeft hij evenmin gereageerd.
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De bezwarencommissie is van oordeel dat niet is gebleken van omstandigheden op grond
waarvan redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat
niet in verzuim is geweest.
De bezwarencommissie adviseert het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren vanwege
termijnoverschrijding.
Financieel en fiscaal kader
n.v.t.
Juridisch kader
Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep open bij de Rechtbank Den Haag, sector
Bestuursrecht. Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingesteld bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag.

2 Voorafgaande besluitvorming
Zie punt 1 .

3 Proces
Zie punt 1 .

4 Participatie
n.v.t.

5 Communicatiestrategie
De publiekssamenvatting en het GS-voorstel zullen worden gepubliceerd op de website
van de Provincie Zuid-Holland.
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