uitspraak
RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE
Sector bestuursrecht
zaaknummer : AWB 11/6316
uitspraak van de enkelvoudige kamer ingevolge artikel 8:54 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) in de zaak tussen
Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, te Sliedrecht, eiseres,
en
het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, verweerder.
Procesverloop

Bij brief van 30 juli 2011 heeft eiseres bij verweerder een bezwaarschrift ingediend tegen
het niet tijdig nemen van een besluit op haar verzoek van 18 mei 2011. Verweerder heeft,
omdat op grond van de Wet dwangsom tegen het besluit beroep openstaat met toepassing
van afdeling 8.2.4. van de Awb, het bezwaarschrift ter behandeling doorgezonden aan de
rechtbank.
Bij brief van 9 augustus 2011 heeft de rechtbank verweerder, onder andere, verzocht, binnen
twee weken na de dagtekening van de brief, mede te delen of de termijn waarbinnen in deze
procedures een besluit moet worden genomen is verstreken. Verweerder heeft hierop bij
brief van 26 september 2011 gereageerd.
Overwegingen
Ingevolge artikel 8:54, eerste lid, van de Awb kan de rechtbank, totdat partijen zijn
uitgenodigd om op een zitting te verschijnen, het onderzoek sluiten indien voortzetting van
het onderzoek niet nodig is, omdat zij kennelijk onbevoegd is dan wei het beroep kennelijk
niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond is.
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Ingevolge artikel 6:2, aanhef en onder b, van de Awb wordt voor de toepassing van
wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep, het niet tijdig nemen van een besluit met
een besluit gelijkgesteld. Tegen het niet tijdig beslissen staat dan ook beroep bij de
rechtbank open.
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Ingevolge artikel 6:12, eerste lid, van de Awb is het beroep gericht tegen het niet
tijdig nemen van een besluit niet aan een termijn gebonden.
Ingevolge het tweede lid, van de Awb, kan het beroepschrift worden ingediend zodra:
a. het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen, en
b. twee weken zijn verstreken na de dag waarop belanghebbende het bestuursorgaan
schriftelijk heeft medegedeeld dat het in gebreke is.

zaaknummer: AWB 11/6316
2

4
Ingevolge artikel 4:13, eerste lid, van de Awb dient een beschikking te worden
gegeven binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn of, bij het ontbreken van zulk
een termijn, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. Ingevolge het
tweede lid, is de in het eerste lid bedoelde redelijke termijn in ieder geval verstreken
wanneer het bestuursorgaan binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag geen
beschikking heeft gegeven, noch een mededeling als bedoeld in artikel 4:14, derde lid, van
de Awb heeft gedaan.
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Verweerder heeft bij brief van 26 septernber 2011 aan de rechtbank meegedeeld dat
er op 2 september 2011 een beslissing op het verzoek van 18 mei 2011 is genomen. De
rechtbank stelt vast dat de beslissing ingevolge artikel 4:13 van de Awb buiten de
beslistermijn is genomen. Daarnaast stel de rechtbank op grond van de beschikbare stukken
vast dat verweerder geen besluit heeft genomen over de verschuldigdheid en de hoogte van
de dwangsom.
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De rechtbank stelt voorts vast dat eiseres verweerder bij schrijven van 15 juli 2011
heeft meegedeeld dat hij in gebreke is.
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Gelet op het vorenstaande is het beroep ontvankelijk en is sprake van
overschrijding van de beslistermijn. De rechtbank acht geen onderzoek ter zitting
noodzakelijk en zal met toepassing van artikel 8:54 van de Awb het beroep gegrond
verklaren.
S
In artikel 4:17, eerste lid, van de Awb is bepaald dat indien een beschikking op
aanvraag niet tijdig wordt gegeven, het bestuursorgaan een dwangsom verbeurt voor elke
dag dat hij in gebreke is, doch voor ten hoogste 42 dagen. De Algemene termijnenwet is op
laatstgenoemde termijn niet van toepassing.
In het tweede lid is bepaald dat de dwangsom de eerste veertien dagen € 20,- per dag
bedraagt, de daarop volgende veertien dagen e 30,- per dag en de overige dagen E 40,- per
dag. Ingevolge het derde lid is de eerste dag waarover de dwangsom verschuldigd is, de dag
waarop twee weken zijn verstreken na de dag waarop de termijn voor het geven van de
beschikking is verstreken en het bestuursorgaan van de aanvrager een schriftelijke
ingebrekestelling heeft ontvangen.
In artikel 4:18, eerste lid, van de Awb is bepaald dat het bestuursorgaan de verschuldigdheid
en de hoogte van de dwangsom bij beschikking vaststelt binnen twee weken na de laatste
dag waarover de dwangsom verschuldigd was.
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Nu de rechtbank niet is gebleken dat verweerder een besluit heeft genomen over de
hoogte van de dwangsom zal de rechtbank op grond van artikel 8:55c van de Awb alsnog de
hoogte van de dwangsom vaststellen. De rechtbank gaat ervan uit dat verweerder de
ingebrekestelling op 16 juli 2011 heeft ontvangen. De hierin gestelde termijn van twee
weken heeft daarmee gelopen tot en met 30 juli 2011. Nu het besluit eerst op 2 september
2011 is genomen is een dwangsom over 34 dagen (van 30 juli 2011 tot 2 september 2011)
verbeurd. Gezien het bepaalde in artikel 4:17, tweede lid, van de Awb bedraagt de hoogte
van de verbeurde dwangsom E 940,-.
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Voor een proceskosten veroordeling bestaat geen aanleiding.
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Uit de gegrondverklaring volgt dat verweerder het betaalde griffierecht ten
bedrage van E 302,- aan eiseres dient te vergoeden.

Beslissing
De rechtbank 's-Gravenhage,
RECHT DOENDE:
- verklaart het beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit op bezwaar gegrond;
- vernietigt het met een besluit gelijk te stellen niet tijdig nemen van een besluit;
- stelt op grond van artikel 4:17 van de Awb de verbeurde dwangsom vast op E 940,-;
- gelast dat verweerder het door eiseres betaalde griffierecht van e 302,- aan eiseres
vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. C.I.H. Kerstens-Fockens, in tegenwoordi
F.J. Legstraten.

itgesproken in het openbaar op 18 november 2011.

RECHTSMIDDEL
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na verzending daarvan verzet worden gedaan
bij de rechtbank. De indiener van het verzetschrift kan daarbij aan de rechtbank verzoeken
omtrent het verzet te worden gehoord.
Afschrift verzonden op:

1 8 NOV 2011

