Bezwaarbehandeling
door Brabant C
A. Indiening en voortgang
Administratieve afhandeling van bezwaarschriften gebeurt feitelijk door Brabant C met
(juridische) input vanuit het secretariaat van de hoor-en adviescommissie van de provincie
Noord-Brabant (HAC). Er zal een ontvangstbevestiging worden gestuurd en worden getoetst
op ontvankelijkheidsaspecten. Bezwaarmaker zal worden voorgelicht over het vervolg van de
procedure.
B. De “andere aanpak”
Een medewerker van de HAC zal naar aanleiding van elk ingekomen bezwaarschrift, zo
spoedig mogelijk na binnenkomst, onderzoeken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift
is. Daartoe zal een medewerker van de HAC als procesbegeleider optreden en vanuit een
onafhankelijke positie informeren bij partijen waar de schoen wringt en kijken hoe het kan
worden opgelost. Zo nodig wordt informeel overleg georganiseerd om te komen tot een
gezamenlijk gedragen oplossing. Het kan zijn dat de formeel-juridische afhandeling is
gewenst, in dat geval zal een hoorzitting worden gehouden.
C. Correspondentie rondom hoorzitting
Indien een beslissing op bezwaar gewenst is, dient bezwaarmaker wettelijk in de
gelegenheid te worden gesteld om te worden gehoord. Een correcte uitnodiging zal worden
verzonden. Bovendien moet aan enkele procedurele vereisten worden voldaan. Zo moet het
dossier tien dagen voor de hoorzitting voor partijen ter inzage liggen. Het secretariaat van de
HAC levert de input voor de inhoud van deze correspondentie.
D. Houden van een hoorzitting
Het bestuursorgaan Brabant C zal zelf heroverwegen en niet door middel van een (externe)
commissie ex artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het bestuursorgaan
zal in de persoon van bestuurder F.J.L van Dooremalen zelf horen. Hij laat zich bijstaan door
twee deskundigen: een juridisch deskundige en een inhoudelijk deskundige.
E. Nemen van beslissing op bezwaar
De beslissing op bezwaar zal – na afloop van de hoorzitting – worden voorbereid door de
juridisch medewerker die ook bij het horen betrokken is geweest. Er wordt dus niet – zoals bij
een (externe) commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb een advies uitgebracht,
waarna het bestuursorgaan een beslissing neemt, maar er volgt gelijk een beslissing op het
bezwaar. Wel wordt bij de beslissing op het bezwaar een verslag van de hoorzitting
gevoegd.
F. Termijn
Brabant C beslist binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor
het indienen van het bezwaarschrift is verstreken (dus niet het indieningsmoment van het
bezwaarschrift). Deze beslistermijn kan met 6 weken worden verdaagd.

