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Aan de Gemeenteraad

De Rechtbank te Leeuwarden heeft aan uw raad gevraagd de behandeling over te nemen van een
beroepschrift van de heer J. van Boven, gericht tegen het besluit van de gemeenteraad van 3
november 2011 betreffende de jachthaven. Het beroepschrift dient te worden beschouwd als een
bezwaarschrift, als bedoeld in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht.
Dit bezwaarschrift is op grond van artikel 6, lid 2 van de Verordening commissie bezwaarschriften van
de gemeente Schiermonnikoog in handen van de commissie voor de bezwaarschriften gesteld.
De voorzitter van de commissie heeft op grond van artikel 7:3 van de Algemene wet bestuursrecht
besloten van het houden van een hoorzitting af te zien, omdat het bezwaarschrift kennelijk nietontvankelijk is. Dit is gebaseerd op het volgende:
•

•

Het besluit van de gemeenteraad van 3 november 2011 is niet aan te merken als gericht op extern
rechtsgevolg. Het raadsbesluit is daarmee geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene
wet bestuursrecht. Tegen een dergelijk besluit kan geen beroepschrift of bezwaarschrift worden
ingediend.
Uit de tekst van artikel 1:2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht blijkt, dat degene, die
tegen een besluit een bezwaarschrift indient, rechtstreeks in een eigen belang, dat hij als
natuurlijk persoon heeft, dient te worden getroffen. Appellant kan niet als belanghebbende worden
beschouwd. Hij wordt niet rechtstreeks in zijn belangen getroffen, omdat hij niet in de
onmiddellijke omgeving van de jachthaven, waar het aangevallen verzoek betrekking op heeft,
woont en vanuit zijn woning geen uitzicht heeft op deze jachthaven. Uit het bezwaarschrift blijkt
niet, dat appellant op een andere manier rechtstreeks bij dit onderwerp betrokken is.

Op grond van bovenstaande stellen wij u voor het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

De commissie van advies voor de bezwaarschriften
van de gemeente Schiermonnikoog,

Mr. A.A. Lycklama à Nijeholt, voorzitter.

S.T. van der Zwaag, secretaris.




