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- 

Bij e-mail van 26 maart 2021 heeft u namens de SP fractie technische vragen 

over het referendum gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

In eerdere vragen van de Partij voor de Dieren werd er aangegeven dat er geen 

enkele mogelijkheid is om bijvoorbeeld inpassingsplannen (n.a.v. de Awb), van 

de lijst uitsluitingsgronden te halen. Hier heb ik nog een aanvullende vraag bij: 

 

1. Klopt het dat de mogelijkheid van bezwaar en beroep ingaan na 
bekendmaking van het genomen besluit? 
Antwoord: Ja, dat klopt. Artikel 6:8, eerste lid, van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) bepaalt dat de termijn voor het indienen van een 

bezwaar- of beroepschrift (uitgaande van een reguliere procedure) 

aanvangt de dag nadat het besluit op de voorgeschreven wijze 

bekend is gemaakt. 

 

2. Wat is dan specifiek het moment van bekendmaking? Het nemen van 
het besluit zelf, of het publiceren er van? 
Antwoord: Afdeling 3.6 van de Awb gaat over de bekendmaking van 

besluiten. Artikel 3:41, eerste lid, Awb bepaalt dat de bekendmaking 

van besluiten die tot een of meer belanghebbenden gericht zijn, 

plaatsvindt door toezending of uitreiking aan hen. Blijkens de 

jurisprudentie vangt de bezwaartermijn aan op de dag na de 

verzenddatum van het besluit.  
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Artikel 3:42, tweede lid, Awb bepaalt dat de bekendmaking van een 

besluit dat niet tot een of meer belanghebbenden is gericht, 

plaatsvindt door kennisgeving ervan in een van overheidswege 

uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op 

een andere geschikte wijze (in geval van besluiten van provinciale 

staten veelal het Provinciaal Blad). De bezwaartermijn vangt dan dus 

aan op de dag na de datum van publicatie in het blad. 

 

Voor de totstandkoming van een inpassingsplan geldt overigens de 

uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb. 

Een ontwerp-inpassingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage 

gelegd. Gedurende die termijn kunnen zienswijzen naar voren 

worden gebracht bij provinciale staten. Er is dan geen mogelijkheid 

tot het indienen van bezwaar. Artikel 6:8, vierde lid, Awb bepaalt dat 

de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen een besluit 

dat is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Awb aanvangt met 

ingang van de dag na die waarop het besluit overeenkomstig artikel 

3:44, eerste lid, onderdeel a, Awb ter inzage is gelegd. De 

mededeling op grond van art. 3:44 Awb (d.w.z. de mededeling van 

het genomen besluit aan degenen die zienswijzen hebben ingediend) 

is derhalve van belang voor het aanvangen van de beroepstermijn. 

De mededeling dient gelet op artikel 3:43, eerste lid, Awb gelijktijdig 

met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van het besluit te 

worden gedaan. 

 
3. En indien het laatste, is het dan bijvoorbeeld mogelijk om publicatie 

op een later moment plaats te laten vinden dan direct na 
besluitvorming? 

Antwoord: Een besluit werkt niet alvorens het bekend is gemaakt 

(artikel 3:40 Awb). Het niet direct publiceren van een besluit strookt 

niet met de Awb. Belangrijk is om op te merken dat de 

rechtsbescherming en termijnen uit de Awb niet doorkruist of omzeild 

kunnen worden door lagere regelgeving (waaronder een provinciale 

referendumverordening). Totdat het besluit bekend is gemaakt, zal 

een besluit overigens niet onder een referendumverordening vallen. 

Termijnen in een referendumverordening voor het starten van een 

referendumprocedure zullen namelijk gekoppeld worden aan de 

bekendmaking van besluiten, aangezien voor burgers duidelijk zal 

moeten worden waarover een mogelijk referendum gehouden kan 

worden. 
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Met vriendelijke groet, 

 

M.J.J. van Osch 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een 

handtekening. 

 


