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Hoofdstuk 1 Inleiding
De rekenkamercommissie van de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout heeft onderzoek
laten uitvoeren naar de juridische advisering binnen deze gemeenten. Dit onderzoek is uitgevoerd
door advies- en onderzoeksbureau Pro Facto in samenwerking met het bureau Lexnova. In deze
rapportage vindt u behalve de bevindingen en conclusies een toelichting op de onderzoekvraag en de
uitvoering van het onderzoek.
De aanleiding voor het onderzoek vormde de wens van de gemeenteraden om een beter inzicht te
hebben in de omvang van de juridische procedures en de kosten die de gemeenten daarvoor maken.
Juridische procedures raken aan belangrijke thema’s als de kwaliteit van de besluitvorming, de
reputatie van de overheid en de rechtsbescherming van de burger. Dat wil niet zeggen dat juridische
procedures per definitie een negatief signaal zijn: ze vormen een onderdeel van het werk van de
betrouwbare overheid. Juist het bestaan van rechtsgangen voor burgers en partners van de overheid
is een bewijs van de mogelijkheid van rechtsbescherming en gelijke behandeling. Tegelijkertijd kan
een overmaat aan juridische procedures erop wijzen dat de besluitvormingskwaliteit te wensen over
laat. Behalve voor de burger is dat schadelijk voor de organisatie zelf. Een veelheid aan procedures
legt een onevenredig beslag op de organisatiecapaciteit en het budget.
Juridische procedures zijn er in soorten en maten, deels afhankelijk van het beleidsterrein waarop ze
betrekking hebben. Een belangrijk onderscheid is dat tussen bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke
procedures. Over de omvang van beide soorten willen de raden graag meer informatie. Hoewel in dit
onderzoek de nadruk ligt op de kwantitatieve aspecten, is het ook van belang om de uitkomsten te
duiden. In dit onderzoek zijn daarom de uitkomsten ook globaal vergeleken met cijfers, voor zover
beschikbaar, van een kleine groep referentiegemeenten. Daarnaast is in het meer kwalitatieve deel
van het onderzoek ingegaan op de organisatie van juridische procedures in de gemeenten. Dit om
een indruk te krijgen van juridische kwaliteit en kwaliteitszorg. Het gaat wat dit aspect betreft echter
om een globale indicatie, omdat het hoofddoel van het onderzoek kwantitatief-inventariserend is.
We illustreren de werkwijze van de gemeenten met een zestal globale juridische casusbeschrijvingen.
In hoofdstuk twee gaan we dieper in op de onderzoeksvraag en de aanpak van het onderzoek.
Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk gaan we in op de onderzoeksvraag. Dan volgen twee hoofdstukken met de
onderzoeksresultaten. In hoofdstuk drie is dat het kwantitatieve deel en in hoofdstuk vier het
kwalitatieve deel. In beide hoofdstukken vergelijken we de gemeenten onderling en trekken we een
aantal tussenconclusies. In hoofdstuk vijf volgt dan de vergelijking met referentiegemeenten en in
hoofdstuk zes de casusbeschrijvingen. In hoofdstuk zeven vatten we de resultaten samen in
conclusies. In de bijlage vindt u de enquêteresultaten per gemeente.
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Hoofdstuk 2 Onderzoeksvraag en -aanpak
In dit hoofdstuk gaan we beknopt in op de aard van het onderzoek, de vragen die we hebben
beantwoord en de manier waarop we dat hebben gedaan. Zoals opgemerkt heeft het onderzoek
vooral een inventariserend karakter. Om die reden is in dit onderzoek geen gebruik gemaakt van een
normenkader. De leidraad van het onderzoek vormde de volgende centrale onderzoeksvraag:
Wat is de aard en omvang van de eigen en door de gemeenten extern ingehuurde juridische
dienstverlening in het kader van bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke procedures?
Deze onderzoeksvraag is vooraf op twee manieren ingeperkt. De belangrijkste afbakening is die tot
een viertal beleidsterreinen, i.c. wettelijke terreinen. De inventarisatie had betrekking op de
juridische procedures ten aanzien van de Wet openbaarheid gegevens (Wob), de Wet onroerende
zaakbelasting, de ruimtelijke ordening en ten slotte privaatrechtelijke procedures (waarvan de regie
doorgaans bij de stafafdeling juridische zaken ligt). Daarnaast was er een afbakening in tijd: het ging
om de juridische procedures die plaatsvonden (dat wil zeggen: hun beginpunt hadden) in 2013 en
2014.
Om het gewenste inzicht in ‘aard en omvang’ van juridische procedures te verkrijgen hebben we de
juridische advisering in kaart gebracht aan de hand van de volgende deelvragen, oftewel aspecten
van de hoofdvraag:
1. Wat is de omvang van de interne en externe juridische procedures en hoe is deze
georganiseerd?
2. In welke gevallen wordt gebruik gemaakt van externe dienstverlening en welke criteria
hanteert de gemeente voor uitbesteding?
3. Vindt er monitoring plaats op de kwaliteit van de uitbestede dienstverlening?
4. Maakt de gemeente gebruik van mediation?
5. Hoe verhouden de juridische procedures van de gemeentes zich kwantitatief onderling en in
relatie tot referentiegemeenten?
Het onderzoek inventariseert dus de omvang van de juridische advisering, uitgesplitst naar interne en
externe advisering. Daarnaast brengt het onderzoek de aanleiding in beeld om extern advies te
vragen, alsmede de wijze waarop gemeenten omgaan met externe adviezen. En ten slotte plaatst het
onderzoek de omvang van juridische advisering in het perspectief van een onderlinge vergelijking
met een groep van naar omvang vergelijkbare gemeenten.
Bij de gegevensverzameling, de feitelijke uitvoering van het onderzoek, is gebruik gemaakt van twee
onderzoeksinstrumenten, te weten een schriftelijke enquête en interviews met medewerkers. In de
enquête zijn de deelvragen van het onderzoek uitgewerkt en toegespitst op detailniveau, zodat een
gedetailleerd inzicht is ontstaan in aantallen juridische procedures op de beleidsterreinen en de
energie die daarin is gestoken door de organisatie (i.c. uren die zijn gemaakt). In totaal zijn er twaalf
omvangrijke enquêtes uitgezet en ingevuld: vier enquêtes (Wob, Woz, RO, privaatrechtelijke
procedures) in drie gemeenten. De uitkomsten van de enquête zijn in samengevatte vorm in de
bijlage opgenomen.
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Soorten procedures
In de enquête zijn de procedures die zijn geïnventariseerd verder afgebakend, al naar gelang de aard
van de rechtsgangen op het betreffende terrein. Voor het beleidsterrein van de ruimtelijk ordening is
voorts onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten besluiten waartegen een rechtsgang
openstaat. Het ging om bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen (zowel de reguliere als de
uitgebreide procedure), handhavingsacties en verzoeken om handhaving. Op het terrein van de Wob
zijn bezwaren (en daarop volgende rechtsgangen) tegen besluiten op een Wob-verzoek in beeld
gebracht en op dat van de Woz de bezwaren (en eventuele vervolgen) tegen beschikkingen
onroerende zaakbelasting. In al deze gevallen gaat het, zo moge duidelijk zijn, om publiekrechtelijke
rechtsgangen. De privaatrechtelijke procedures die zijn geïnventariseerd konden zich inhoudelijk op
meerdere beleidsterrein van de gemeente bevinden. Het enige criterium was dat ze tot een
rechtsgang hadden geleid. Procedures die zonder tussenkomst van de rechter zijn geschikt of
beëindigd zijn dus niet meegenomen.
De gegevens die de enquêtes opleverden zijn getoetst en aangevuld in interviews met medewerkers.
Dat waren veelal medewerkers die ook bij het invullen van de enquêtes betrokken waren. In de
interviews is bovendien dieper ingegaan op kwalitatieve aspecten, zoals de organisatie van juridische
advisering en de beschikbare capaciteit en competentie. Deze informatie dient in het onderzoek als
aanvulling op de kwantitatieve inventarisatie, die zoals gezegd het hoofdonderdeel vormt. Ten
aanzien van het aantal procedures dat is meegeteld geldt:
-

gerekend is met zaken die spelen in een onderzoeksjaar of daarin zijn gestart
dat ten aanzien van de afloop van een procedure (voor zover die al bekend was) is gerekend
met een onderscheid tussen bezwaren die enerzijds (deels) gegrond zijn en anderzijds die dat
niet zijn. In die laatste categorie wordt geen onderscheid gemaakt tussen niet-gegronde,
niet-ontvankelijke en ingetrokken bezwaren. Al deze vormen worden, indien van toepassing,
in het rapport aangeduid onder ‘niet gegrond’.

Vergelijking met referentiegemeenten
Op basis van een kleine benchmark met een drietal referentiegemeenten zetten we de cijfers van de
onderzoeksgemeenten in perspectief. Deze benchmark is gebaseerd op publiek toegankelijke
gegevens en geeft daardoor een globale vergelijkingsmogelijkheid. Bij de beschrijving van de
uitkomsten zetten we uiteen hoe de benchmark tot stand is gekomen en welke conclusies daaruit
voor de onderzoeksgemeenten getrokken kunnen worden.
Casusbeschrijvingen
Een zestal korte beschrijvingen van juridische procedures, twee per gemeente, dienen als illustratie
van de wijze waarop gemeenten met juridische procedures omgaan. De beschrijvingen bestaan uit
een weergave van de zaak en de aanpak van de gemeente.
Conclusies
Op basis van het onderzoek zijn feitelijke conclusies getrokken. Die hebben, conform de opzet van
het onderzoek, betrekking op de omvang en aard van de juridische advisering, vanuit een
vergelijkend perspectief. De aanleiding van het onderzoek vormde de wens van de raden om meer
inzicht te krijgen in de juridische advisering. De vraag of de omvang daarvan uitzonderlijk is, kan
uiteindelijk alleen bepaald worden door kwantitatieve vergelijking en op basis van inschatting. In de
eerste plaats vormen de onderzoeksgemeenten een bron van onderlinge vergelijking. Daarnaast is
zoals gezegd gebruik gemaakt van referentiegemeenten. Ook de ervaring van de uitvoerders van het
5

onderzoek bij andere gemeenten speelde een rol. Tezamen vormde dit het referentiekader voor
conclusies over de omvang en aard van de onderzoeksgemeenten, uitgesplitst naar beleidsterreinen.
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Hoofdstuk 3 Omvang en aard van juridische advisering
In dit hoofdstuk geven we de onderzoeksuitkomsten weer per beleidsveld, onderverdeeld naar
gemeenten. Het gaat hierbij om de kwantitatieve resultaten. De kwalitatieve aspecten van juridische
advisering komen in het volgende hoofdstuk aan de orde.

3.1 Privaatrechtelijke procedures
Onder dit veld rekenen we aantal specifieke privaatrechtelijke procedures die doorgaans door de
stafafdelingen worden uitgevoerd of gecoördineerd. Het om de volgende procedures:
-

Schadevergoeding/nadeelcompensatie door of tegen de gemeente
Hoger beroep tegen uitspraak rechter
Cassatie, al dan niet bij de Hoge Raad
Geschillen ter beoordeling aan de rechter, door of tegen de gemeente

In de praktijk waren in de onderzoeksperiode slechts enkele van deze procedures aan de orde.
Overzicht Algemene juridische zaken drie gemeenten
Lisse
2013
Schadeverg. tegen gem.
Hoger beroep tegen
uitspraak rechter
Urenbesteding (uren)
Externe inhuur (€)

2014

Noordwijkerhout
2013
2014
1

Hillegom
2013
1

15

40
40
Via verzekering

2014
1

1
54

Gemeente Lisse
In 2014 was er één procedure, te weten een hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter. Daarbij
werd de gemeente deels in het gelijk gesteld. De advisering vond intern plaats. Daaraan werd 54 uur
besteed.
Gemeente Noordwijkerhout
In 2013 vond één procedure plaats, te weten een schadevergoedingseis/nadeelcompensatie tegen
de gemeente. Daarbij werd de gemeente in het gelijk gesteld. De advisering vond intern plaats.
Daaraan werd ongeveer vijftien uur besteed. In 2014 vond geen privaatrechtelijke procedure plaats.
Gemeente Hillegom
In de beide jaren 2013 en in 2014 vond één procedure plaats, te weten een
schadevergoedingseis/nadeelcompensatie tegen de gemeente. De uitslag van de procedures die in
2013 is gestart, is nog niet bekend. Die van 2014 is geëindigd met een schikking. De externe
advisering in beide procedures liep in dit geval via de aansprakelijkheidsverzekering. (Deze kosten
zijn gespecificeerd in dit onderzoek.) De interne urenbesteding bedroeg in beide jaren 40 uur.
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3.2 Wob-procedures
Tegen een besluit op een Wob-aanvraag staan de volgende rechtswegen open: bezwaar, beroep en
hoger beroep.
Overzicht Wob-procedures drie gemeenten

Aantal bezwaren
Aantal (hoger) beroep
Urenbesteding (uren)
Aantal aanvragen

Lisse
2013
6
1
150
32

2014
5
3
242
33

Noordwijkerhout
2013
2014
2
1
30
30

15
30

Hillegom
2013
2
1
14
38

2014
2
8
40

Gemeente Lisse
In 2013 is er zes keer bezwaar gemaakt tegen een beslissing op een Wob-verzoek. In 2014 was dat
vijf keer. Die bezwaren waren drie, resp. twee keer (deels) gegrond. Het aantal Wob-verzoeken
bedroeg in 2013 32 en in 2014 33. Verhoudingsgewijs werd dus in 19 resp. 15% van de gevallen
bezwaar gemaakt tegen een Wob-besluit.
In 2013 vond een maal beroep plaats en in 2014 tweemaal. In alle gevallen werd de gemeente in het
gelijk gesteld. In 2014 kwam het bovendien eenmaal tot hoger beroep. Ook daarin werd de
gemeente in het gelijk gesteld.
De gemeente Lisse biedt sinds 2014 niet langer de mogelijkheid om Wob-verzoeken per e-mail in te
dienen. Verwacht wordt dat daarmee de drempel hoger wordt en het aantal verzoeken zal dalen. De
gemeente heeft naar eigen zeggen relatief veel Wob-zaken van een beperkt aantal notoire Wobverzoekindieners (‘beroepswobbers’), die ook de neiging hebben in beroep te gaan.
De advisering in al deze procedures was geheel intern. In 2013 waren daar 150 uren en in 2014 242
uren mee gemoeid.
Gemeente Noordwijkerhout
In 2013 is er twee keer bezwaar gemaakt tegen een beslissing op een Wob-verzoek. In 2014 was dat
één keer. Van die bezwaren was er één (in 2014) deels gegrond. Van beroepsprocedures was geen
sprake. De advisering in al deze procedures was geheel intern. De gemeente heeft over het algemeen
weinig Wob-bezwaren. De cijfers over 2013 en 2014 zijn redelijk representatief. Het aantal Wobverzoeken bedroeg in 2013 en in 2014 30. Verhoudingsgewijs werd dus in ruim 6, resp. ruim 3% van
de gevallen bezwaar gemaakt tegen een Wob-besluit.
De advisering in al deze procedures was geheel intern. De ureninzet was in 2013 30 uur en in 2014 15
uur.
Gemeente Hillegom
In 2013 is er twee keer bezwaar gemaakt tegen een beslissing op een Wob-verzoek. In 2014 was dat
eveneens twee keer. Die bezwaren waren niet gegrond. Het aantal Wob-verzoeken was in 2013 38
en in 2014 40. Verhoudingsgewijs werd dus beide jaren (ruim) in 5% van de gevallen bezwaar
gemaakt tegen een Wob-besluit.
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Alleen in 2013 vond beroep plaats, en wel eenmaal. De gemeente werd in het ongelijk gesteld. Dit
hing samen met een interpretatie van de weigeringsgrond privacy van betrokkenen, een
interpretatie die door jurisprudentie pas nadien duidelijker is geworden.
De advisering in al deze procedures was geheel intern. In 2013 waren daar 14 uren en in 2014 8 uren
mee gemoeid.

3.3 Woz-procedures
Op dit beleidsterrein kunnen procedures bestaan uit bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatie.
Overzicht Woz-procedures

Aantal bezwaar
Aantal (hoger) beroep
Urenbesteding (uren)
Externe inhuur (€)
Aantal beschikkingen

Lisse
2013
593
13
2400
n.v.t
11.592

2014
379
6
2400

Noordwijkerhout
2013
2014
195
173
7
1
351
374
4.231
4.847
8.771

Hillegom
2013
427
7
680
n.v.t.
11.311

2014
164
4
280

Gemeente Lisse
In 2013 is er 593 keer bezwaar gemaakt tegen een Woz-aanslag. In 2014 was dat 379 keer. Die
bezwaren waren 328, resp. 177 keer ongegrond en 265, resp. 202 (deels) gegrond. Het aantal
beschikkingen was in 2014 11.592. Afgezet tegen dit getal werd in 2013 in 5 en in 2014 in 3% van de
gevallen bezwaar gemaakt. Het aantal (deels) gegronde bezwaren was in 2013 45% en in 2014 53%.
In 2013 vond twaalfmaal beroep plaats en in 2014 zes maal. De gemeente werd hierbij tien-, resp.
vijfmaal in het gelijk gesteld, in 2013 eenmaal deels in het gelijk en in beide jaren eenmaal in het
ongelijk. In 2013 kwam het bovendien eenmaal tot hoger beroep. Daarin werd de gemeente in het
gelijk gesteld.
De advisering in de bezwaar- en beroepsprocedures geschiedt standaard intern. Met de interne
advisering was jaarlijks 2400 uur gemoeid. Dit urengetal is gebaseerd op standaard beschikbare uren
voor de gemeente Lisse en vormt geen afspiegeling van de werkelijkheid, maar wel van de kosten.
Die zijn namelijk elk jaar gelijk.
Hoewel het aantal bezwaren in 2014 lager was dan in 2013, waarin de effecten van de kredietcrisis
en waardevermindering van woningen vermoedelijk doorwerken, is het aantal nog steeds aan de
hoge kant in Lisse. Daar is volgens de uitvoerende dienst geen echte verklaring voor. Misschien heeft
het te maken met een bepaalde mentaliteit, waarbij gemakkelijk bezwaar gemaakt wordt. In
beroepszaken had men de indruk soms te maken te hebben met beroepsquerulanten. Dat veel
bezwaren bovendien gegrond zijn, hangt samen met het feit dat taxatie vaak grof is. Pas op het
moment van bezwaar kijk je wat preciezer.
Gemeente Noordwijkerhout
In 2013 is er 195 keer bezwaar gemaakt tegen een Woz-aanslag. In 2014 was dat 173 keer. Die
bezwaren waren 103, resp. 67 keer ongegrond en 92, resp. 105 (deels) gegrond. Het aantal
beschikkingen was in 2014 8.771. Afgezet tegen dit getal werd zowel in 2013 als in 2014 in 2% van de
gevallen bezwaar gemaakt. Het aantal (deels) gegronde bezwaren was in 2013 47% en in 2014 61%.
9

In 2013 vond zesmaal beroep plaats en in 2014 één maal. Hierbij moet worden opgemerkt dat vijf
van de zes beroepen in 2013 betrekking hadden op één object (locatie). De gemeente werd in alle
gevallen in het gelijk gesteld. In 2013 kwam het bovendien eenmaal tot hoger beroep.
De advisering in de bezwaarprocedures was voor het overgrote deel intern, maar in sommige
gevallen extern (namelijk acht keer). De advisering in de beroepsprocedures was in 2013 deels intern
en deels extern en in 2014 extern. Bij het hoger beroep was de advisering geheel extern. Met de
interne advisering was in 2013 351 uur gemoeid en in 2014 374 uur.
De vermindering van het aantal bezwaren in 2014 ten opzichte van het voorgaande jaar valt toe te
schrijven aan de aanscherping in de aanslagen (taxaties) die tussentijds heeft plaatsgevonden. Een
andere oorzaak is volgens de gemeente de doorwerking van de kredietcrisis en waardedalingen. Het
relatief hoge aantal gegronde bezwaren in Woz-zaken is toe te schrijven aan het feit dat taxatie deels
een subjectieve kwestie is. Ook zijn de cijfers die eraan ten grondslag liggen (verkoopwaardes) niet
altijd up to date.
Gemeente Hillegom
In 2013 is er 427 keer bezwaar gemaakt tegen een Woz-aanslag. In 2014 was dat 164 keer. Die
bezwaren waren 123, resp. 52 keer ongegrond en 304, resp. 112 (deels) gegrond. Het aantal
beschikkingen was in 2014 11.311. Afgezet tegen dit getal werd in 2013 in 3,8% van de gevallen
bezwaar gemaakt en in 2014 in 1,5% van de gevallen. Het aantal (deels) gegronde bezwaren was in
2013 71% en in 2014 68%.
In 2013 vond zes maal beroep plaats en in 2014 vier maal. De gemeente werd hierbij in 2013
eenmaal in het gelijk gesteld, eenmaal deels in gelijk en driemaal in het ongelijk. In 2014 werd de
gemeente viermaal deels in het gelijk gesteld. In 2013 kwam het bovendien eenmaal tot hoger
beroep dat uiteindelijk door de gemeente werd ingetrokken.
De advisering in de bezwaar- en beroepsprocedures gebeurt geheel intern (dat wil zeggen, door de
uitvoerende organisatie; zie hieronder). Met de interne advisering was in 2013 680 uur gemoeid en
in 2014 280 uur. Deze ureninzet is gebaseerd op kengetallen. Voor elke bezwaar- en beroepszaak
staat een standaard aantal behandeluren.
Het verschil tussen aantallen bezwaren in de onderzoeksperiode (in 2013 fors meer dan in 2014) kan
volgens de uitvoerende dienst worden verklaard door de doorwerking van de kredietcrisis en de
waardedaling van huizen. In 2014 waren de Woz-aanslagen doorgaans lager dan in het jaar daarvoor,
wat de aanleiding om bezwaar te maken in veel gevallen wegnam. Een verklaring voor het hoge
aantal gegronde bezwaren ligt mogelijk in de overgang vanaf 2014 naar nieuwe
waarderingssoftware. Die vertoonde kinderziektes, met foutieve aanslagen tot gevolg. Het aantal
gegronde aantal Woz-bezwaren is landelijk altijd vrij hoog, omdat je steeds een beetje achter de
feiten aanloopt (veranderende marktsituatie: fluctuaties in prijzen in bepaalde wijken, etc.).

3.4 RO-procedures
Procedures op het terrein van ruimtelijke ordening kunnen bestaan uit:
-

Beroep tegen bestemmingsplannen
Bezwaar, beroep, hoger beroep tegen reguliere omgevingsvergunningen
Beroep, hoger beroep tegen omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure
Bezwaar, beroep, hoger beroep tegen handhavingsverzoeken en tegen handhavingsacties
10

Overzicht RO-procedures
Lisse
2013

2014

Noordwijkerhout
2013
2014

Hillegom
2013

2014
Bestemmingsplan:
- beroep
3
1
5
1
3
7
Omgevingsverg. (reg.):
- bezwaar
20
10
1
3
33
6
- beroep
1
3
1
3
3
- hoger beroep
1
1
2
1
Aantal beschikkingen*
64
90
86
77
116
111
Urenbesteding (uren)
622
376
135
75
600
350
Externe inhuur (€)
615
34.900**
27.510**
*Het gaat hierbij om het aantal verleende omgevingsvergunningen volgens de reguliere procedure.
** Dit zijn gespecificeerde bedragen binnen het raamcontract met de advocaat

Gemeente Lisse
Beroep tegen bestemmingsplan: in 2013 drie-, in 2014 eenmaal. In alle gevallen is de gemeente in
het gelijk gesteld.
Bezwaar en (hoger) beroep tegen ‘reguliere’ omgevingsvergunning: in 2013 twintigmaal bezwaar
ingediend, in 2014 tienmaal. In 2013 waren overigens acht bezwaren gericht tegen één besluit. In
2013 waren zeven bezwaren ongegrond en acht (deels) gegrond, in 2014 zes ongegrond (afloop rest
onbekend of behorend tot een andere categorie). Beroep vond in 2013 eenmaal, en in 2014 driemaal
plaats. In alle gevallen werd de gemeente in het gelijk gesteld. In 2013 werd eenmaal hoger beroep
ingesteld. De gemeente werd in het ongelijk gesteld.
Het aantal omgevingsvergunningen (regulier) bedroeg in 2013 64 en in 2014 90. Het
bezwaarpercentage (het aantal gevallen waarin bezwaar werd gemaakt) komt daarmee op 31,3,
resp. 11,1%. Het aantal bezwaren tegen RO-besluiten wisselt jaarlijks vrij sterk, aldus de gemeente.
Er speelden geen procedures rond uitgebreide omgevingsvergunningen en ook niet rond
handhavingszaken.
Advisering op de procedures was in alle gevallen intern. Hiermee was in 2013 622 uur en in 2014 376
uur gemoeid.
Gemeente Noordwijkerhout
Beroep tegen bestemmingsplan: in 2013 vijf, in 2014 eenmaal. In 2013 werd de gemeente tweemaal
in het gelijk gesteld en driemaal deels in het gelijk. De uitkomst van 2014 is niet bekend. Het verschil
in beroepen tussen 2013 en 2014 berust op toeval, dat wil zeggen, in het eerste jaar waren er meer
bestemmingsplanbesluiten.
Bezwaar en (hoger) beroep tegen ‘reguliere’ omgevingsvergunning: in 2013 werd eenmaal bezwaar
ingediend, in 2014 drie maal. De uitkomsten vallen onder ‘niet gegrond’. Beroep vond in 2013
eenmaal plaats. De uitkomst valt onder ‘niet gegrond’. In 2013 werd eenmaal hoger beroep
ingesteld, waarbij de gemeente in het gelijk werd gesteld.
Het aantal omgevingsbeschikkingen (regulier) bedroeg in 2013 86 en in 2014 77. Het
bezwaarpercentage (het aantal gevallen waarin bezwaar werd gemaakt) komt daarmee op 1,2, resp.
3,9%.
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Bezwaar en beroep tegen handhavingsverzoek: dit werd zowel in 2013 als 2014 eenmaal ingesteld.
De uitkomsten vallen onder ‘niet gegrond’. In 2014 werd eenmaal beroep ingesteld inzake een
handhavingsverzoek; de gemeente werd in het ongelijk gesteld.
Advisering was in alle procedures intern, met uitzondering van de hogerberoepsprocedure inzake het
handhavingsverzoek in 2014. Daarin werd de gemeente extern geadviseerd. De ureninzet van de
interne advisering bedroeg in 2013 135 uur en in 2014 75 uur. De kosten van het externe advies
waren € 615.
Gemeente Hillegom
Beroep tegen bestemmingsplan: in 2013 drie-, in 2014 zevenmaal. In 2013 en 2014 is de gemeente
eenmaal in het ongelijk gesteld. Het hogere aantal zaken in 2014 kan worden toegeschreven aan het
feit dat in dat jaar veel plannen geactualiseerd moesten worden en er dus veel, in beginsel
aanvechtbare, besluiten genomen moesten worden.
Bezwaar en (hoger) beroep tegen ‘reguliere’ omgevingsvergunning: in 2013 33 keer bezwaar
ingediend, in 2014 zesmaal. Hierbij moet worden aangetekend dat van de 33 bezwaren in 2013 er
meerdere op een zelfde besluit betrekking hadden; in totaal waren er zestien besluiten waartegen
bezwaar werden gemaakt. Er speelden in dat jaar een aantal bezwaargevoelige zaken, zoals de
reconstructie van een weg.
In 2013 waren 22 bezwaren ongegrond en zes (deels) gegrond; in 2014 één ongegrond en drie (deels)
gegrond. Beroep vond in zowel 2013 als 2014 driemaal plaats. In 2013 werd de gemeente in alle
gevallen in het gelijk gesteld. In 2014 werd de gemeente eenmaal in het gelijk en tweemaal in het
ongelijk gesteld. In 2013 werd tweemaal en in 2014 eenmaal hoger beroep ingesteld. De gemeente
werd in 2013 in beide gevallen het gelijk gesteld en in 2014 in het ongelijk.
Het aantal omgevingsvergunningen (regulier) bedroeg in 2013 116 en in 2014 111. Het
bezwaarpercentage (het aantal gevallen waarin bezwaar werd gemaakt) komt daarmee op 28,4,
resp. 5,4%. Dergelijke fluctuaties kunnen worden toegeschreven aan de aard van ruimtelijke
ontwikkelingen: sommige roepen weerstanden op.
In 2014 werd tweemaal beroep ingesteld tegen een ‘uitgebreide’ omgevingsvergunning, waarbij in
beide gevallen de gemeente in het ongelijk werd gesteld.
In 2013 werd viermaal bezwaar gemaakt tegen een handhavingsverzoek. Dit was eenmaal (deels)
gegrond. In 2014 was er eenmaal beroep. De gemeente werd daarbij in het ongelijk gesteld. Zowel in
2013 als in 2014 werd eenmaal bezwaar gemaakt tegen een handhavingsactie. Dat van 2013 valt in
de verzamelcategorie ‘niet gegrond’; dat van 2014 moest worden doorgezonden als beroepschrift.
Advisering op de procedures vond overwegend intern plaats. Soms werd extern advies ingewonnen,
namelijk bij een hoger beroep tegen een bestemmingsplan, een beroepszaak tegen een reguliere
omgevingsvergunning en een beroep inzake een uitgebreide omgevingsvergunning. De reden om
extern advies te vragen waren ontbrekende specialistische kennis of de grote maatschappelijke
impact van een zaak. Met interne advisering was in 2013 600 uur en in 2014 350 uur gemoeid. De
kosten van externe advisering bedroegen in 2013 € 34.900 en in 2014 € 27.150.
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3.5 Onderlinge vergelijking en conclusies
Privaatrechtelijke procedures
In alle gemeenten is het aantal privaatrechtelijke procedures laag. Het gemiddelde is nauwelijks één
zaak per jaar. Hillegom maakte gebruik van extern advies. Het bedrag daarvan is niet gespecificeerd
en valt binnen het contract met de huisadvocaat (zie voor deze werkwijze het volgende hoofdstuk).
Bij de interne urenbesteding valt op dat die in Noordwijkerhout relatief beduidend lager is dan in
Hillegom en Lisse.
Wob-procedures
Het aantal Wob-bezwaren in Noordwijkerhout en Hillegom is vergelijkbaar (zo’n twee per jaar). Het
aantal van Lisse wijkt daarvan af: elf procedures in twee jaar. Deze bezwaren waren bovendien vaker
dan in de andere gemeenten (deels) gegrond. De gemeente heeft naar eigen zeggen te maken met
beroepsquerulanten of indieners om redenen van financieel gewin. Bovendien kunnen Wobbezwaren in aantallen jaarlijks sterk fluctueren. In de beroepsgevallen werd de gemeente in het gelijk
gesteld. Bij de advisering op deze procedures is door geen van de gemeenten gebruik gemaakt van
externe inhuur. Bij de interne urenbesteding valt op dat Lisse relatief beduidend meer uren per zaak
besteedt dan de andere gemeenten. Mogelijk is de urenschatting van Lisse niet exact (er wordt niet
geregistreerd). Een andere verklaring kan zijn een mogelijk grotere complexiteit van zaken. (Dit is
niet onderzocht.)
Woz-procedures
Het aantal Woz-bezwaren ligt in de onderzochte jaren in Lisse structureel hoger dan in
Noordwijkerhout en Hillegom. In Hillegom valt het grote verschil op in bezwaren tussen 2013 en
2014 op. Een echte verklaring daarvoor is er niet. Wel past het lagere aantal bezwaren in een trend
die ook bij de beide andere gemeenten zichtbaar is en die veroorzaakt wordt door de doorwerking
van de waardedaling van huizen in de taxatie.
Voor alle drie gemeenten geldt dat het aantal (deels) gegronde bezwaren doorgaans de helft of meer
van het totaal aantal bezwaren uitmaakt. Bezwaren zijn vaak (deels) gegrond. De verklaring van
betrokkenen is dat dit in de aard van de zaak besloten ligt (waarderen bevat een subjectief element
en je wordt snel ingehaald door actuele verkoopontwikkelingen). Procedures gaan veelal hooguit tot
beroep; het merendeel blijft bij bezwaar.
Het gemiddelde aantal gegronde bezwaren gedurende de onderzochte jaren is in Lisse het laagst:
49%. In Noordwijkerhout gaat het om 54%, terwijl Hillegom duidelijk boven deze gemeenten
uitsteekt met bijna 70%.
Lisse scoort dus het meest ongunstig als het gaat om aantallen bezwaren, Hillegom als het gaat om
(deels) gegronde bezwaren.
De urenbesteding is in Lisse vijf uur per zaak, terwijl die in Noordwijkerhout en in Hillegom twee uur
per zaak is. Het is niet goed mogelijk hier conclusies aan te verbinden, aangezien alleen de cijfers van
Noordwijkerhout berusten op feitelijke registratie.
RO-procedures
Het aantal bestemmingsplanprocedures is in de drie gemeenten vergelijkbaar, met in één jaar in
Hillegom een uitschieter van zeven. Het aantal procedures rond omgevingsvergunningen vertoont
significante verschillen. Noordwijkerhout kent een laag aantal procedures: in de onderzoeksperiode
zijn het er zes. Veel hoger is dat aantal in Lisse (35) en Hillegom (48). Uit de toelichting van de
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gemeentes op deze cijfers blijkt dat het aantal juridische procedures op ruimtelijk gebied jaarlijks
sterk kan fluctueren. Het aantal is sterk afhankelijk van specifieke projecten en besluiten (ruimtelijke
ontwikkelingen) in een bepaalde periode.
Handhavingszaken spelen een ondergeschikte rol in het aantal juridische ruimtelijke procedures,
afgezien van een kleine piek (vier zaken) in Hillegom in één jaar. In Noordwijkerhout gaat het om
twee zaken, terwijl er in Lisse niet één speelde.
De advisering is vrijwel geheel intern in Lisse en Noordwijkerhout. Alleen Hillegom maakt gebruik van
extern advies en heeft daaraan ruim € 62.000 besteed in de onderzoeksperiode.
De interne ureninzet is min of meer in lijn met de procedure-omvang, in die zin dat de urenbesteding
in Lisse en Hillegom duidelijk hoger is dan die in Noordwijkerhout. Gerelateerd aan het totale aantal
procedures valt op dat de gemiddelde ureninzet in Hillegom lager is dan in Lisse. In Hillegom werd
950 uur besteed aan 67 zaken, hetgeen een gemiddelde van ruim 14 uur per zaak betekent. In Lisse
werd 998 uur besteed aan 39 zaken, hetgeen een gemiddelde van ruim 25 uur per zaak betekent. In
Noordwijkerhout is de gemiddelde uurbesteding (totaal 210) per zaak (totaal 15) evenals in Hillegom
14 uur. Hierbij moet worden aangetekend dat Lisse de uren niet registreert en de ureninzet heeft
geschat. Een verklaring voor de verschillen is op basis van de gegevens lastig te geven.
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Hoofdstuk 4 Wijze van juridische advisering
In dit hoofdstuk komen de kwalitatieve aspecten van de juridische procedures aan de orde (4.1 –
4.3). Deze vormen de context van de juridische procedures. In het onderzoek hebben we aandacht
besteed aan de volgende kwalitatieve aspecten:
-

Hoe is de juridische advisering georganiseerd?
Wat is de aanleiding om extern advies te vragen en worden die adviezen beoordeeld?
Doet de gemeente aan mediation en hoe krijgt die vorm?

Vervolgens vergelijken we de gemeenten onderling op de kwalitatieve aspecten en trekken we
conclusies op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten tezamen (4.4).

4.1 Staffunctie juridische zaken en Wob
Gemeente Lisse
De ‘tweedelijns ‘juridische advisering, die ondersteuning of coördinatie biedt aan het juridische werk
in de vakafdelingen (de ‘eerste lijn’), is ondergebracht in de afdeling Bestuurlijke en juridische zaken.
Naast algemene juridische medewerkers bestaat de afdeling uit juridische adviseurs voor Wob,
ruimtelijke ordening en handhaving. De fte-omvang is 4,3. Het uitgangspunt voor de werkwijze van
de afdeling is sinds een aantal jaren ‘VAT’, hetgeen staat voor ‘voorwaardenscheppend, adviserend
en toetsend’. Juridische kwaliteitszorg maakt onderdeel uit van deze werkwijze, die naar eigen
zeggen tot een duidelijke verbetering van de juridische kwaliteit heeft geleid. De stafafdeling
beoordeelt standaard alle Wob-adviezen en heeft altijd de regie in privaatrechtelijke procedures. Op
dat terrein zegt de gemeente over te weinig capaciteit te beschikken, terwijl daar wel steeds vaker
een beroep op wordt gedaan. De algemene reden om soms gebruik te maken van externe consultatie
is het ontbreken van specialistische kennis. De gemeente kent richtlijnen voor het besluit om extern
advies te huren. Zowel de externe als interne adviezen worden standaard kwalitatief beoordeeld.
De organisatie heeft een contract met een advocatenkantoor (‘huisadvocaat’). De kosten hiervan zijn
ongeveer € 25.000 per jaar. Dat zijn niet alleen advieskosten voor juridische procedures. Het kan
bijvoorbeeld ook bijstand bij het opstellen van contracten betreffen. Wel gaat het vrijwel steeds om
hulp bij privaatrechtelijke vraagstukken.
Mediation wordt standaard ingezet in geval van geschil, bij alle beleidsterreinen, met uitzondering
van Woz-zaken. ‘Standaard’ wil zeggen: bij bezwaar wordt altijd gekeken of mediation mogelijk
lonend is. Lisse hanteert voor de hele organisatie, met uitzondering van belastingzaken, het principe
van de ‘informele aanpak’. De gemeente beschikt over een medewerker die een opleiding voor
mediator heeft gevolgd.
Gemeente Noordwijkerhout
De stafafdeling Algemene juridische zaken bestaat uit twee medewerkers (met een totale formatie
voor juridische zaken van 43 uur). De hoofdtaak is tweedelijns juridische zorg, die in de praktijk
bestaat uit het meekijken naar adviezen van de eerste lijn. Er is geen systeem van juridische
kwaliteitszorg. De eerstelijns juristen vertegenwoordigen zelf het college in bezwaar- en
beroepsprocedures. Van externe inhuur van advisering is in de praktijk nauwelijks sprake. Soms
wordt een beroep gedaan op de huisadvocaat, waarmee Noordwijkerhout een raamcontract heeft.
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Anders dan in Lisse en Hillegom heeft Noordwijkerhout geen afzonderlijke begrotingspost voor deze
bijstand opgenomen. Eenvoudige privaatrechtelijke contracten stelt de gemeente zelf op. Extern
ingewonnen adviezen worden standaard beoordeeld op kwaliteit. De gemeente beoordeelt in
geschillen standaard of mediation ingezet wordt. De procedure is dat de stafafdeling Algemene
juridische zaken bij alle bezwaren, uitgezonderd die tegen belastingaanslagen, kijkt of een
bemiddelingspoging zinvol is.
Gemeente Hillegom
De tweedelijns juridische advisering is ondergebracht in het team Inwoner en bestuur. Dit bestaat uit
2,3 fte juridische medewerkers die tezamen alle juridische aandachtsgebieden binnen de gemeente
voor hun rekening nemen. De betrokkenheid bij Wob- en gevoelige RO-zaken is doorgaans
intensiever dan bij overige onderwerpen. Verder checkt het team collegeadviezen vooraf. Sinds het
vertrek van de juridische controller is er geen systeem van juridische kwaliteitszorg.
De gemeente heeft een contract met een huisadvocaat (Pot Jonker). Daar wordt vooral voor
privaatrechtelijke vraagstukken gebruik van gemaakt. Het jaarbudget is € 50.000. Dit wordt
regelmatig flink overschreden. De externe advieskosten die in het vorige hoofdstuk de revue
passeerden, maken onderdeel uit van dit budget. Behalve voor bijstand in procedures wordt dit
budget gebruikt voor het opstellen van contracten en overige zaken. Door de achteruitgang van de
tweedelijns juridische capaciteit na vertrek van de juridisch controller in 2010, moet vaker gebruik
gemaakt worden van externe inhuur. De eerstelijns capaciteit is wel stabiel gebleven.
In de onderzoeksperiode maakte de gemeente incidenteel en geen systematisch gebruik van
mediation. (Sinds 2015 werkt de gemeente structureel met premediation.)

4.2 Uitvoering Woz-taken
Gemeente Lisse
De afhandeling van Woz-beschikkingen, alsmede die van bezwaar- en beroepprocedures, heeft Lisse
ondergebracht bij de centrumgemeente Noordwijk (waarvan ook de gemeente Teylingen gebruik
maakt). Dit samenwerkingsverband heeft de naam ‘Belastingen Bollenstreek’. De gemeentelijke
contactpersoon met de centrumgemeente voor belastingzaken is de controller. De centrumdienst
heeft een eigen begroting waaraan deelnemers volgens een verdeelsleutel naar rato bijdragen. Lisse
stelt het beleid vast dat de dienst uitvoert.
De interne adviezen in geval van juridische procedures worden standaard kwalitatief beoordeeld. Er
bestaan richtlijnen voor de inhuur van extern advies door de dienst. Mediation wordt doorgaans niet
ingezet in geval van bezwaar, maar soms overwogen. Er is in totaal zeven keer gebruik gemaakt van
mediation, wat drie keer tot intrekking van het bezwaar leidde.
Gemeente Noordwijkerhout
De gemeente heeft er zo’n vijf jaar geleden voor gekozen om weer zelf de Woz-taxaties uit te voeren,
alsmede de afhandeling van bezwaren en beroepen daaromtrent. Daartoe is een full time
medewerker in dienst die intern ondersteund wordt door medewerkers van het team financiën en
van informatisering. Er is een beperkt budget voor externe inhuur beschikbaar, indien die nodig is.
Dit is meegenomen in de afweging van de gemeente om Woz-waarderingen zelf uit te voeren.
De reden om in voorkomende gevallen een beroep te doen op extern advies is het ontbreken van
specialistische kennis of tijd. Dit is slechts incidenteel aan de orde. Dit advies kan overigens ook
betrekking hebben op taxaties voorafgaande aan de beschikking. Bij juridische procedures kan extern
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advies de vorm hebben van consultatie of procesvertegenwoordiging. Er bestaan geen richtlijnen
voor het besluit om extern advies te huren. Zowel de externe als interne adviezen worden standaard
beoordeeld.
In plaats van mediation wordt met ongeveer de helft van de bezwaarmakers een afspraak bij het
pand gemaakt, waarbij de procedure wordt toegelicht. Eventueel wordt op basis hiervan een nieuw
voorstel gedaan. Deze werkwijze, die feitelijk aan mediation voorafgaat, blijkt effectief en veel winst
op te leveren.
Gemeente Hillegom
De afhandeling van Woz-beschikkingen, alsmede bezwaar en beroep, heeft de gemeente Hillegom
ondergebracht in een Gemeenschappelijke regeling die werkt onder de naam Cocensus. Personeel
dat zich voordien bij de gemeente bezighield met belastingen is overgegaan naar Cocensus. Bij de
gemeente zit alleen nog een contactpersoon. De gemeente betaalt een vast bedrag voor de
dienstverlening door Cocensus, behoudens bijzondere opdrachten. Hillegom stelt het beleid vast dat
de dienst uitvoert.
Cocensus beoordeelt zowel de externe als interne adviezen standaard. De heffingsambtenaar
handelt het bezwaar af. Alle werkprocessen zijn gecertificeerd. Van mediation of vergelijkbare
overlegvormen wordt in geval van bezwaar geen gebruik gemaakt.

4.3 Uitvoering RO-procedures
Gemeente Lisse
Bij bezwaar en beroep stelt de gemeente zelf de verweerschriften op. In sommige privaatrechtelijke
juridische procedures wordt gebruik gemaakt van een externe vertegenwoordiger bij de rechtbank of
anderszins. De reden is daarvan is niet gebrek aan deskundigheid, maar het feit dat de zaak vereist
dat de gemeente van een advocaat gebruik maakt.
Alle adviezen inzake procedures worden standaard kwalitatief beoordeeld. Mediation wordt
standaard overwogen bij bezwaar, op basis van richtlijnen.
Gemeente Noordwijkerhout
De gemeente adviseert in geval van procedures intern. De reden om soms gebruik te maken van
externe consultatie is het ontbreken van specialistische kennis. Alle adviezen worden standaard
kwalitatief beoordeeld. Mediation wordt altijd overwogen bij geschillen. De inzet vindt plaats op
basis van richtlijnen. Feitelijk is mediation niet toegepast gedurende de onderzoeksperiode.
Gemeente Hillegom
De gemeente adviseert in geval van procedures intern, maar als kennis of capaciteit ontbreekt wordt
een beroep gedaan op extern advies. Naar het oordeel van de stafafdeling wordt de RObesluitvorming in de eerste lijn niet altijd voldoende gemotiveerd. Dat moet dan in de
bezwaarprocedure worden hersteld. Inhuur van advies betreft vaak bijstand in privaatrechtelijke
vraagstukken. Soms speelt bij de afweging mee dat een zaak een grote maatschappelijke impact
heeft. Er bestaan geen richtlijnen voor inhuur van extern advies. Externe adviezen worden niet
beoordeeld; interne, te weten die van de bezwaarcommissie wel. Mediation werd in de
onderzoeksperiode incidenteel toegepast.
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4.4 Onderlinge vergelijking en conclusies
Algemeen
De omvang van de juridische staffunctie verschilt. Lisse heeft van de drie gemeenten de meest
omvangrijke stafafdeling, waarin juridische adviseurs voor verschillende beleidsterrein werkzaam
zijn. Dat geldt ook voor Hillegom, maar deze afdeling is verhoudingsgewijs kleiner en gekrompen in
2010. Als kleinste gemeente kent Noordwijkerhout ook de kleinste stafafdeling, hoewel het
takenpakket niet smaller is.
Alle drie de gemeenten maken onderscheid tussen eerste- en tweedelijnsadvisering. De inhoudelijke
afhandeling van procedures ligt allereerst bij de vakafdeling en de staf vervult een coördinerende rol.
De gemeente Lisse hanteert juridische kwaliteitszorg. Op concernniveau zijn standaarden
geformuleerd voor advisering (zowel de juridische als de beleidsmatige aan het bestuur) en worden
procedures begeleid. Hillegom en Noordwijkerhout hebben geen uitgewerkt systeem voor juridische
kwaliteitszorg, maar beoordelen wel een deel van de juridische productie in kwalitatieve zin.
Alle drie gemeenten besteden een deel van de juridische advisering uit. Lisse en Hillegom doen dat
voor advies op het terrein van privaatrecht uit hun budget voor doorlopende externe juridische
advisering (de ‘huisadvocaat’). Het beschikbare budget van deze gemeenten kan niet worden
gelijkgesteld met de omvang van bijstand voor juridische procedures: uit dat budget worden ook
andere vormen van advisering betaald. Het budget van Lisse is kleiner dan dat van Hillegom. Dat feit
correspondeert met een grotere omvang (in fte) van de juridische stafafdeling. Het dubbel zo grote
budget is in Hillegom vaak niet toereikend voor alle vormen van bijstand. Noordwijkerhout heeft
geen vast budget voor externe advisering, maar maakt incidenteel gebruik van bijstand in
privaatrechtelijke kwesties en betaalt daarvoor per geval.
Privaatrechtelijke procedures worden doorgaans gevoerd door de gemeente zelf. Daarbij heeft de
eerste lijn het initiatief en de tweede lijn een coördinerende rol. De reden om extern advies in te
winnen is doorgaans het ontbreken van voldoende expertise in privaatrechtelijke kwesties.
Overheden zijn van oudsher en uit de aard der zaak beter thuis in het publiekrecht. Intussen wordt
privaatrecht steeds belangrijker, vanwege de vele contracten die gemeenten afsluiten met partijen
die uitvoering van beleid verzorgen (met name in de zorg). Externe adviezen worden doorgaans
gecheckt. Alleen Hillegom doet dit niet bij ruimtelijkeordeningsadviezen, omdat de gemeente ervan
uitgaat dat ingewonnen advies deskundig is.
De reden om extern advies in te winnen in publiekrechtelijke procedures is meestal een
capaciteitskwestie: het ontbreken van voldoende menskracht op het gewenste moment. Doorgaans
beschikken de gemeenten over voldoende kennis om publiekrechtelijke procedures voor te bereiden.
In (hoger) beroep is de zaak niet gecompliceerder dan in de bezwaarprocedure, zo wordt algemeen
geoordeeld. In Hillegom en Noordwijkerhout is soms het ontbreken van specialistische kennis een
reden om een beroep op externe advisering te doen.
In de interne advisering wordt vaak, met uitzondering van Woz-bezwaren, samengewerkt met de
bezwarencommissie. Mediation, of vormen daarvan, wordt toegepast in Lisse en Noordwijkerhout.
Lisse beoordeelt standaard bij bezwaren of mediation zin heeft. Iets soortgelijks geldt voor
Noordwijkerhout.
Woz-taken
De organisatie van Woz-afhandeling verschilt per gemeente. Lisse en Hillegom hebben die uitbesteed
(in een gemeenschappelijke regeling), terwijl Noordwijkerhout de uitvoering zelf verzorgt. Dat
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verklaart tevens het feit dat deze laatste gemeente incidenteel gebruik maakt van extern advies. Het
bedrag dat de uitbestedende gemeente betalen voor de dienstverlening is vast. Er is dus geen
meerprijs of korting voor fluctuaties in juridische procedures.
Als we de prestaties en de organisatievorm met elkaar verbinden valt op dat de uitbestedende
gemeenten (Lisse en Hillegom) minder goed presteren op bezwaargebied dan Noordwijkerhout, die
de uitvoering in eigen beheer heeft. Zo hanteert Noordwijkerhout een alternatieve methode om
bezwaar tegen te gaan, wat leidt tot het laagste aantal bezwaren. Binnen de uitbestedende
gemeenten bestaan ook verschillen, maar daarin is niet echt een patroon te ontdekken. Zo heeft
Lisse het hoogste aantal bezwaren, maar weer het laagste aantal gegronde bezwaren.
Samengevat luiden de voornaamste conclusies uit de kwantitatieve en kwalitatieve analyse:
-

-

-

-

-

-

-

-

Het jaarlijkse aantal privaatrechtelijke procedures is in absolute aantallen gezien erg laag.
Uit toelichting komt naar voren dat dit beeld representatief is.
Het aantal Wob-procedures is in Lisse hoger dan in Hillegom en Noordwijkerhout. De
verklaring van Lisse is jaarlijkse fluctuatie en ‘beroepswobbers’. In hoeverre deze effecten in
Lisse sterker spelen dan in de beide andere gemeenten valt in het kader van dit onderzoek
niet te beoordelen. Los hiervan besteedt Lisse meer uren per Wob-zaak.
Het aantal Woz-bezwaren is in Lisse het hoogst, terwijl in Hillegom het aantal gegronde
bezwaren het hoogst is. Noordwijkerhout kent het laagste aantal bezwaren en gemiddeld
ook het laagste aantal gegrond bezwaren.
De organisatievorm van Woz-waarderingen verschilt van uitbesteding (Lisse en Hillegom) tot
zelf doen (Noordwijkerhout). Uit de aard der zaak is er bij Noordwijkerhout soms sprake van
externe advisering. De omvang van de juridische procedures is het laagst in deze gemeente.
Lisse en Hillegom kennen de meeste juridische procedures op ruimtelijk gebied, waarbij de
verschillen per jaar weer aanzienlijk kunnen zijn. Dat is veelzeggend, want in het algemeen
hangt het aantal van dit soort juridische procedures sterk samen met actuele ruimtelijke
initiatieven van de gemeente en besluitvorming daaromtrent. Maar ook los van die
fluctuaties is het aantal bezwaren in Noordwijkerhout in de onderzoeksperiode lager dan in
Hillegom en Lisse.
Externe bijstand in ruimtelijke zaken blijft voor Lisse en Noordwijkerhout beperkt tot
incidenteel privaatrechtelijk advies of procesvertegenwoordiging. Hillegom besteedt
duidelijk meer aan externe advisering.
De juridische stafafdelingen vormen de tweede lijn in de juridische advisering. De mate van
betrokkenheid bij eerstelijnsadvisering hangt af van capaciteit en kennis in de eerste lijn.
Lisse kent juridische kwaliteitszorg, de andere gemeenten niet. In Hillegom heeft de
stafafdeling verhoogde aandacht voor de kwaliteit van de motivering van besluiten op het
terrein van ruimtelijke ordening, ook in het kader van juridische procedures.
De mate van inhuur van extern advies op met name privaatrechtelijk terrein lijkt samen te
hangen met de omvang van de stafafdeling. In het algemeen wordt externe bijstand het
vaakst ingeroepen als het gaat om privaatrecht, omdat de gemeentelijke kennis op dit
terrein achterblijft.
Mediation wordt in Lisse en Noordwijkerhout structureel toegepast en leidt geregeld tot
beëindiging van procedures. In laatstgenoemde gemeente heeft een vorm van mediation
ook succes bij Woz-bezwaren. Hillegom kende in de onderzoeksperiode geen
georganiseerde mediation.
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Hoofdstuk 5 Vergelijking met referentiegemeenten
De onderzoeksresultaten zijn tot op zekere hoogte in perspectief te plaatsen door ze te vergelijken
met kwantitatieve (en in beperkte mate: kwalitatieve) gegevens van enkele referentiegemeenten.
Vergelijking op dezelfde items als die zijn onderzocht bij de onderzoeksgemeenten zou uitvoering
van eenzelfde onderzoek vergen bij de referentiegemeenten. Omdat dat binnen het bestek van dit
onderzoek niet mogelijk was, hebben we gebruik gemaakt van publiek toegankelijke gegevens. Die
hebben uitsluitend betrekking op publiekrechtelijke procedures. De belangrijkste bron vormen
verslagen van commissies bezwaar en klachten. Voor een goede vergelijkbaarheid zijn deze gegevens
gelegd naast die uit eenzelfde bron van de onderzoeksgemeenten. We vergelijken dus onderling de
gegevens van de bezwarencommissies. Die cijfers kunnen afwijken van onze enquêteresultaten. De
reden is dat de indicatoren van de jaarverslagen niet in alle opzichten corresponderen met de items
die wij hebben bevraagd. In vergelijking met onze onderzoeksvragen kan het volgende worden
opgemerkt:
-

-

-

-

De som van het aantal bezwaren (zowel totalen als per deelgebied) vertoont verschillen met
de cijfers uit de enquête. Dat heeft te maken met toerekening van zaken aan een bepaald
jaar. Zaken lopen dikwijls door in een nieuw kalender jaar. Niettemin is het beeld goed
vergelijkbaar.
De gegevens over ruimtelijke-ordeningsprocedures betreffen alle zaken, zonder het
inhoudelijke onderscheid dat wij hebben gemaakt.
Woz-zaken worden lang niet altijd door de commissie behandeld. De referentiegegevens
hiervoor komen uit landelijke vergelijkingssites. De vergelijking met de
onderzoeksgemeenten is ook hier volledig gebaseerd op die landelijke gegevens. De reden is
dat daarin met andere categorieën gewerkt wordt dan wij in ons onderzoek hebben gedaan.
(De waarderingskamer, die de landelijke gegevens verzamelt, werkt met de percentages
‘woningen onder bezwaar’ en ‘niet-woningen onder bezwaar’, terwijl wij het totaal aantal
bezwaren hebben bepaald als percentage van het totaal aantal beschikkingen.)
De jaarverslagen gaan niet over de verhouding tussen interne en externe advisering ten
behoeve van procedures; over de hiermee corresponderende onderzoeksvragen valt dan
ook geen uitspraak te doen in de benchmark.
De jaarverslagen benoemen niet-ontvankelijke bezwaarschriften als afzonderlijke categorie,
terwijl wij die geschaard hebben onder niet-gegrond. De desbetreffende cijfers uit de
jaarverslagen zijn daarom opgeteld.

De referentiegemeenten zijn Heemstede, Haren en Zuidhorn. Deze groep is tot stand gekomen op
basis van publieke beschikbaarheid van gegevens, omvang en geografische spreiding. De gemeente
Heemstede is weliswaar iets groter dan de onderzoeksgemeenten, maar daarmee in andere
opzichten goed vergelijkbaar (de gemeente ligt in het Westen en bestaat uit één grote kern).
De benchmarkresultaten staan in de onderstaande tabel. O = onderzoeksgemeenten en R =
referentiegemeenten.
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O1 2013 O1 2014 O2 2013 O2 2014 O3 2013 O3 2014

R1 2013

R1 2014

R2 2013

R2 2014

R3 2013

Gem
R1/2/3
R3 2014 2013

Gem
R1/2/3
2014

Algemeen (excl. WOZ)
Aantal ingediende bezwaarschriften

35

40

31

17

nb

nb

283

79

43

159

35

33

120

90

Aantal afgedane bezwaarschriften

31

36

45

25

30

26

260

91

39

159

35

35

111

95

Uitkomsten adviezen (excl. WOZ)
Gegrond

1 (5%)

11 (33%)

7 (44%)

5 (33%)

6 (50%)

Ongegrond, waaronder niet-ontvankelijk 18 (95%) 22 (92%) 22 (67%)

9 (56%)

10 (66%)

6 (50%)

Totaal aantal adviezen

2 (8%)

9 (4%)
214
(96%)

3 (4%)

10 (25%)

66 (96%) 30 (75%)

9 (6%)
141
(94%)

3 (14%)

2 (10%)

19 (86%) 18 (90%)

19

24

33

16

15

12

223

69

40

150

22

26

6

5

2

2

2

1

4

1

6

2

2

1

21

14

26

8

4

4

182

23

10

127

3

4

4

1,7

4,4

1,2

1,9

1,9

3,5

0,9

5,5

3,2

1,4

0,3

3,5

1,5

14,6

12,4

4

1,7

5,2

4

9,9

0,6

5,1

2,4

6,3

3,1

7,1

2

Aard bezwaren
WOB
RO (Omgevingsvergunningen)
WOZ
Woningen onder bezwaar (%)
Niet-woningen onder bezwaar (%)

lisse

hillegom

nwh

heemstede

Bron: jaarverslagen commissie bezwaarschriften 2013 en 2014; jaarrekeningen 2013 en 2014.
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haren

zuidhorn

Hieronder volgt een toelichting op de cijfers en conclusies.
Algemeen
Het totaal aantal bezwaarschriften is in de onderzoeksgemeenten (Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout)
fors lager dan in de referentiegemeenten (Heemstede, Haren, Zuidhorn). In de referentiegemeenten
zijn in 2013 gemiddeld 120 en in 2014 gemiddeld 90 bezwaarschriften ingediend. Ter vergelijking: in
Hillegom zijn in 2014 slechts 17 bezwaarschriften ingediend. Alleen Lisse scoort in 2014 licht hoger
dan de kleinste referentiegemeente (R3), waarbij aangetekend moet worden dat Lisse ruim 3.500
meer inwoners heeft dan de betreffende referentiegemeente.
De verklaring voor veel hogere gemiddelden kan worden gezocht in het feit dat in twee van de drie
referentiegemeenten (R1 en R2) enkele geruchtmakende zaken speelden die veel bezwaarschriften
hebben uitgelokt. Zo waren in R1 in 2013 162 bezwaarschriften gericht tegen een
omgevingsvergunning voor een ontsluitingsweg en 13 tegen een omgevingsvergunning voor de
vestiging van een sportschool. En in 2014 waren 8 bezwaarschriften gericht tegen een
omgevingsvergunning voor een vuurwerkopslag. De afwijzing van een preventief
handhavingsverzoek lokte 5 bezwaarschriften uit. In R2 werd in 2014 118 keer bezwaar gemaakt
tegen een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een playground.
Hieruit blijkt dat specifieke, lokale omstandigheden, met name besluitvorming op het ruimtelijke
vlak, bij burgers en bedrijven een massale stroom aan bezwaarschriften kunnen oproepen. Op een
kleinere schaal zijn dit soort fluctuaties ook te signaleren bij de RO-bezwaren in de
onderzoeksgemeenten, zoals we hebben gezien.
Uitkomsten adviezen
In de referentiegemeenten ligt het aantal gegrondverklaringen procentueel lager dan in de
onderzoekgemeenten. Dit heeft waarschijnlijk voor een belangrijk deel te maken met de
bovengenoemde ‘massale’ bezwaarzaken, waartussen doorgaans veel ongegronde bezwaren zitten.
Wel valt op dat in Hillegom en Noordwijkerhout relatief veel zaken gegrond verklaard zijn in beide
jaren ten opzichte van de kleinste referentiegemeente (R3).
Aard bezwaren
Op grond van de systematiek van de jaarverslagen van de commissies valt een voor ons onderzoek
relevant onderscheid te maken tussen bezwaren op het gebied van ruimtelijke ordening en Wob. Het
aantal bezwaren op RO-vlak schommelt sterk. Besluiten tot een omstreden ruimtelijke project blijkt
een katalysator van bezwaarschriften. De RO-schommelingen lijken tevens de belangrijkste oorzaak
van de totaalverschillen tussen gemeenten en jaren. Het aantal Wob-zaken is in de
referentiegemeenten vergelijkbaar met die in de onderzoeksgemeenten. In R2 speelden in 2013
relatief veel bezwaarzaken. Die kunnen worden toegeschreven aan een lokale calamiteit en een
onderzoek daarnaar.
WOZ-bezwaren
De gemeenten vertonen een vergelijkbaar beeld bij het aantal woningen onder bezwaar. De
gemeente Hillegom wijkt in 2013 licht af naar boven ten opzichte van het gemiddelde van de
referentiegemeenten (4,4 % ten opzichte van 3,5 %). De gemeente Noordwijkerhout wijkt naar
beneden af (1,9% ten opzichte van 3,5%). In 2014 zet zich bij alle gemeenten, met uitzondering van
Noordwijkerhout, een daling in. Noordwijkerhout blijft constant, maar was al vrij laag.
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Wat betreft niet-woningen zijn er grotere verschillen. Lisse wijkt in beide jaren fors naar boven af.
Hillegom en Noordwijkerhout scoren in 2013 beide onder het gemiddelde. Wederom geldt hier dat
Hillegom een sterke daling laat zien in 2014; voor Noordwijkerhout is deze daling lichter.
De vergelijking van ‘bezwaarprestaties’ kan nog iets preciezer gemaakt worden door de
bezwaaraantallen te relateren aan het inwonertal van de gemeenten (inwonertal mei 2014). Een
dergelijke gewogen vergelijking kunnen we maken voor de totale aantallen bezwaren (minus Wozbezwaren) en de bezwaren op het terrein van ruimtelijke ordening en Woz (die relevant zijn in dit
onderzoek):
Vergelijking totaal aantal bezwaren (minus Woz)
Gemeente

Inwonertal

Lisse
Hillegom
Noordwijkerhout
Haren
Heemstede
Zuidhorn

22.655
21.158
16.202
19.216
26.761
18.790

Bezwaren (absoluut)
2013
2014
35
40
31
17
30
26
43
159
283
79
35
33

Bezwaren per 1000 inwoners
2013
2014
1,55
1,77
1,47
0,8
1,85
1,6
2,24
8,27
10,58
2,95
1,86
1,76

Vergelijking aantal bezwaren RO en Wob
Gemeente

Inwonertal

Lisse
Hillegom
Noordwijkerhout
Haren
Heemstede
Zuidhorn

22.655
21.158
16.202
19.216
26.761
18.790

Bezwaren (absoluut)
2013
2014
27
19
28
10
6
5
16
129
186
24
5
5

Bezwaren per 1000 inwoners
2013
2014
1,19
0,84
1,32
0,47
0,37
0,31
0,83
6,71
6,95
0,9
0,27
0,27

Uit deze benchmark kunnen de volgende samenvattende conclusies worden getrokken:
-

-

-

Het totaal aantal publiekrechtelijke procedures, voor zover het bezwaren betreft, is in de
onderzoeksgemeenten lager dan in de referentiegemeenten. Dat geldt ook als de effecten
van massaal bezwaar oproepende besluiten worden meegenomen, want die hebben zich (zij
het minder grootschalig) ook in de onderzoeksgemeenten voorgedaan.
Procedures op het gebied van ruimtelijke ordening kunnen voor sterke jaarlijkse fluctuaties
zorgen.
Het percentage Woz-bezwaren van de onderzoeksgemeenten loopt min of meer in de pas
met de referentiegemeenten, uitzonderingen daargelaten. Zo wijkt in Lisse het aantal
bezwaren in de categorie niet-woningen af in negatieve zin. In het algemeen zit
Noordwijkerhout onder het gemiddelde.
Uit de gewogen gemiddelden komt eenzelfde beeld naar voren. In de vergelijking van
onderzoeksgemeenten onderling valt op dat Lisse een hoger aantal bezwaren kent op de
onderzochte (publiekrechtelijke) beleidsterreinen (gemiddeld over beide onderzochte jaren)
dan Hillegom en Noordwijkerhout. Het aantal bezwaren inclusief niet-onderzochte
beleidsterreinen, maar minus Woz, is in Noordwijkerhout het hoogste.
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Hoofdstuk 6 Casussen
In dit hoofdstuk volgt een globale weergave van enkele juridische procedures waarin de gemeenten
in de onderzoeksperiode verwikkeld waren. Deze dienen als illustratie van de werkwijze van de
gemeente en hebben derhalve vooral betrekking op het kwalitatieve deel van het onderzoek
(hoofdstuk 4). De beschrijvingen bevatten een karakterisering van de zaak en de karakteristieke
aanpak van de gemeente, vanuit het perspectief van dit onderzoek . Er zijn twee casussen per
gemeente.

6.1 Gemeente Lisse
Casus 1: omgevingsvergunning plaatsing zendmast
De zaak
Bezwaar en beroep van omwonenden tegen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
zendmast voor mobiele telefonie, op aanvraag van T-Mobile. De zendmast zou geplaatst moeten
worden op het terrein van een kwekerij en de eisers, die nabij deze locatie wonen, vrezen nadelige
effecten.
Eisers vinden het besluit op verschillende punten onvoldoende gemotiveerd en vrezen
gezondheidsschade. Een alternatieve locatie, die minder bezwaarlijk is voor omwonenden, is niet
onderzocht. De gemeente kijkt eenzijdig naar de commerciële belangen van T-Mobile. Ook is niet
goed gekeken of de mast stedenbouwkundig inpasbaar is en of die strijdig is met welstandseisen.
Daarnaast is de vergunning in strijd met het gemeentelijke ‘kruimelbeleid’. Het bouwwerk past noch
in het bestemmingsplan noch in het ontwerpbestemmingsplan. De gemeente heeft geen juiste
afweging gemaakt.
De rechtbank overweegt dat de gemeente alleen de aanvraag behoeft te beoordelen en niet per se
een alternatief. Inderdaad is het bouwplan in strijd met het bestemmingsplan. Er is sprake van een
planologisch kruimelgeval en toepassing van discretionaire bevoegdheid van de gemeente. De
verleende ontheffing dient terughoudend getoetst te worden door de rechter. De gemeente heeft
terecht een zelfstandige belangenafweging gemaakt, die weliswaar in het voordeel van T-Mobile,
maar bovenal van het algemeen belang is uitgevallen. De gemeente gaat terecht uit van onderzoeken
die gezondheidsrisico’s door straling van zendmasten niet aannemelijk achten. Voor de overige
punten vindt de rechtbank dat de gemeente het besluit voldoende heeft gemotiveerd. Dat in
tegenstelling tot een toezegging van de gemeente geen overleg met de eisers heeft plaatsgevonden
voorafgaand aan de besluitvorming, is een ‘ongelukkige omstandigheid’, maar geen
zorgvuldigheidsgebrek.
De rechtbank acht daarmee het beroep ongegrond.
Benadering gemeente
In haar verweerschrift heeft de gemeente de bezwaren uitvoerig weerlegd. Uit het feit dat de
rechtbank op alle punten met de gemeente instemt, blijkt dat het verweer zorgvuldig is voorbereid.
Het enige kritiekpunt van de rechtbank betreft het niet plaatsvinden van een toegezegd overleg.
De juridische advisering was geheel intern. De gemeente heeft zich laten vertegenwoordigen door
eigen medewerkers.
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Casus 2: Wob-verzoek
De zaak
Beroep en hoger beroep tegen een beslissing op bezwaar, naar aanleiding van een Wob-verzoek. Het
ging om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de bevoegdheid van een BOA
van de gemeente Lisse. De aanleiding vormde een parkeerovertreding.
In reactie op het verzoek om de documenten had de gemeente een aantal documenten ter
beschikking gesteld. Het bezwaar tegen dit besluit had tot resultaat dat aanvullend nog enkele
documenten werden verstrekt. Daaruit trok de eiseres de conclusie dat het primaire besluit
herroepen had moeten worden: kennelijk had de gemeente geweigerd stukken te leveren op het
(eerste) verzoek.
Volgens de gemeente sprak het geenszins vanzelf dat ze tekort was geschoten in het oorspronkelijke
informatieverzoek. Alle documenten waar concreet om gevraagd werd en die in het licht van de
gewenste informatie als afdoende mochten worden beschouwd, waren toegezonden. Het feit dat in
de bezwaarprocedure nog andere documenten zijn verstrekt, deed hier volgens de gemeente niets
aan af. Het primaire besluit hoefde niet te worden herroepen in het besluit op bezwaar. Er was geen
sprake van weigering van openbaarmaking.
De rechtbank was het hiermee eens. Zowel het beroep als het hoger beroep van de eiseres tegen de
beslissing op bezwaar werden ongegrond verklaard.
Benadering gemeente
De juridische advisering in deze procedure was in de diverse stadia geheel intern. Dat is
representatief voor procedures in Wob-zaken. De zaak is een voorbeeld van een verzoek dat
waarschijnlijk om financiële motieven is gedaan, zoals vele anderen. De rechtbank gaat geheel mee
in het verweer van de gemeente.

6.2 Gemeente Hillegom
Casus 1: bestemmingsplan ‘Centrum’ van de gemeente Hillegom
De zaak
Beroep van een belanghebbende tegen een bestemmingsplanbesluit dat betrekking heeft op het
centrum van Hillegom. De eiser woont in het plangebied. Het bestemmingsplan geeft een
planologisch kader voor het centrum- en winkelgebied van Hillegom en enkele aangrenzende
woonbuurten. Eiser is tegen een groot aantal punten van het plan in beroep gegaan, waar de Raad
van State in haar uitspraak afzonderlijk op ingegaan is.
Eiser stelt dat ingediende zienswijzen ten onrechte geen deel hebben uitgemaakt van de stukken die
aan de raad ter inzage zijn gegeven. Dit punt is ongegrond. Dat niet op elk punt uit de zienswijzen
afzonderlijk is ingegaan door de raad, betekent volgens de rechter geen argument dat het besluit
onvoldoende beargumenteerd zou zijn.
Eiser stelt dat het plan ten onrechte ‘conserverend’ wordt genoemd. Dit punt is ongegrond. Volgens
de rechter betekent het feit dat het plan wijzigingen kent ten opzichte van een eerder plan niet dat
het niet conserverend zou kunnen zijn.
Eiser stelt dat het plan ten onrechte beperkingen kent voor de mogelijkheid tot
planschadeverzoeken. Dit punt is ongegrond. Die beperkingen zijn er volgens de rechter niet.
25

Eiser stelt dat het plan ten onrechte bouwmogelijkheden heeft verruimd voor een aantal met name
genoemde percelen. Dit punt is ongegrond. Hoewel niet is uitgesloten dat er in de toekomst sprake
zal zijn van enige aantasting van uitzicht, meent de rechter dat de raad in redelijkheid is gekomen tot
het opnemen van de bewuste bouwregels in het bestemmingsplan.
Eiser stelt dat het plan teveel mogelijkheden biedt binnen de bestemming ‘groen’, hetgeen tot
aantasting van groenvoorzieningen kan leiden. Iets vergelijkbaars geldt voor de bestemming
‘verkeer’. Dit punt is ongegrond. De rechter vindt dat de raad in redelijkheid heeft gesteld dat
mogelijke nieuwe bouwwerken nooit zodanig van omvang zullen zijn dat ze gehele
bestemmingsvlakken zullen omvatten.
Eiser vreest lichtoverlast door de mogelijkheid van het realiseren van lichtmasten. Dit punt is
ongegrond. De lichtoverlast is volgens de rechter niet aannemelijk gemaakt.
Eiser stelt dat de feitelijke omvang van een vijver te beperkt is weergegeven in het plan. Daarin staan
bovendien ten onrechte geen duikers afgebeeld. Dit punt is ongegrond. De rechter meent dat eiser
niet onevenredig wordt geschaad.
Eiser stelt dat hij wordt geschaad in zijn privacy door artikel 18 van de planregels, waarbij woningen
dichter bij zijn erfgrens gerealiseerd kunnen worden dan voorheen het geval was. Dit punt is
ongegrond. Volgens de rechter wordt eiser door de in het plan opgenomen mogelijkheden niet
onevenredig in zijn belangen geschaad.
Het beroep is in zijn geheel ongegrond.
Benadering gemeente
De gemeente (i.c. de raad) werd in het beroep vertegenwoordigd door twee juridische medewerkers,
gespecialiseerd in RO-zaken. Dat is gebruikelijke gang van zaken. Alleen bij wijze van uitzondering
wordt besloten tot externe vertegenwoordiging.
De uitkomst laat zien dat de gemeente de bestemmingsplanprocedure goed heeft voorbereid en
(laten) uitvoeren. De bezwaren zijn allemaal ongegrond in de ogen van de rechter.

Casus 2: omgevingsvergunning aan de gemeente Hillegom
De zaak
De Vereniging Behoud de Polders heeft bezwaar gemaakt tegen een omgevingsvergunning van
Hillegom aan gemeente Hillegom van december 2013. Dat is ongegrond verklaard in september
2014. Daarop heeft de Vereniging beroep aangetekend, waarin in mei 2015 uitspraak is gedaan door
de Rechtbank (daarna volgde nog hoger beroep).
Doel van de gemeentelijke vergunningaanvraag was het mogelijk maken van recreatieve
herinrichting van het gebied in kwestie. De gemeente meende dat de vergunning in
overeenstemming is met het bestemmingsplan en dat er ook geen andere weigeringsgronden zijn. In
het beroep voert de Vereniging aan dat het primaire besluit in de bezwaarprocedure ten onrechte in
stand is gelaten, terwijl de motivering moest worden verbeterd. Ook zou de gemeente hebben
nagelaten nadere voorwaarden aan de vergunning te verbinden.
Volgens de rechtbank staat het de gemeente vrij om, bij een volledige heroverweging, de motivering
van het primaire besluit aan te vullen. Maar op andere gronden meende de rechtbank dat het
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bestreden besluit niet in stand kon blijven: het was onvoldoende zorgvuldig genomen. Dat was
voldoende reden om het te vernietigen. Vervolgens oordeelde de rechtbank nog of de
rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand konden blijven, dan wel dat zij zelf in de zaak kan
voorzien.
Beide partijen hebben gebruik gemaakt van adviezen van deskundigen over de gevolgen voor de
natuur van de herinrichtingsplannen (het ging met name om de gevolgen voor de populatie
weidevogels). Daaruit bleek verschil van inzicht in de mate van verstoring die zou optreden. Volgens
de adviseur die de gemeente raadpleegde (Aveco) zou die binnen aanvaardbare perken blijven;
volgens die welke door de Vereniging in de arm werd genomen (Alterra) niet. Daarbij was het volgens
de rechtbank de vraag of de gemeente van de juistheid van het Aveco-advies mocht uitgaan, een
vraag die de rechtbank positief beantwoordt. En dat betekende weer dat de gemeente ervan mocht
uitgaan dat de voorgenomen werkzaamheden de natuur niet onevenredig zouden schaden. De
omgevingsvergunning voor ‘het uitvoeren van werkzaamheden’ is terecht verleend.
Nu de gemeente heeft nagelaten de nadere voorwaarden concreet in het bestreden besluit op te
nemen, voorziet de rechtbank zelf in de zaak door de in de memo's van Aveco genoemde
voorwaarden alsnog aan het bestreden besluit te verbinden. Die uitspraak treedt in de plaats van het
bestreden besluit.
Benadering gemeente
De gemeente heeft zich in deze zaak door een extern jurist laten vertegenwoordigen bij de
rechtbank (binnen het contract met de huisadvocaat). Het uitgangpunt is vertegenwoordiging door
eigen medewerkers. In sommige gevallen wordt echter besloten om daarvan af te wijken. De reden
kan liggen in bezette agenda’s, maar kan ook inhoudelijk zijn. Bij dat laatste gaat het doorgaans niet
om gebrek aan deskundigheid, maar eerder om overwegingen van tactische aard. Dat speelde ook in
deze zaak een rol. De inhuur van het bureau Alterra in deze zaak is te beschouwen als een
deskundigenadvies en valt niet onder de juridische advisering zoals bedoeld in dit
rekenkameronderzoek.
De uitspraak van de rechtbank liet het besluit van de gemeente in tact, maar voorzag dat van een
andere motivering. De gemeente schoot tekort in het stellen van nadere voorwaarden. Dit
verschijnsel is herkenbaar voor de gemeente, in die zin dat de oorzaak van gegronde bezwaren of
beroepen vaak is terug te voeren op een gebrek in de motivering van besluiten. Dit heeft de
aandacht van de organisatie.

6.3 Gemeente Noordwijkerhout
Casus 1: Woz-taxatie bungalow recreatiepark gemeente Noordwijkerhout
De zaak
Een eigenaar van een bungalow op een recreatiepark maakte in 2013 bezwaar tegen de Wozwaardebepaling van bungalow. Hij deed dit niet voor de eerste keer; sinds 2005 spant deze eiser
regelmatig procedures aan tegen de gemeente. In verschillende beroepsprocedures is de gemeente
in het gelijk gesteld. Kern van de bezwaren en beroepen is vermeende waardedaling door massale
bewoning van bungalows op het park door Oost-Europese werknemers. De waardebepaling zou te
hoog zijn.
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Naar aanleiding van het bezwaar van 2013 heeft de gemeente onderzoek laten verrichten. Daaruit
blijkt dat het bezwaar ongegrond moest worden verklaard. Uit vergelijking met verkoopcijfers van
bungalows bleek dat de waardebepaling eerder aan de lage kant was, iets waarvoor de gemeente
bewust had gekozen uit begrip voor de grieven van de eigenaar (waarvan de gemeente door eerdere
procedures op de hoogte was). Voor het hele park zijn overigens bewust lagere waardes bepaald.
Benadering gemeente
De gemeente maakte gebruik van een externe taxateur in de bezwaarprocedure, om zo tot een
onafhankelijke waardebepaling te komen. Deze heeft geen kennis van de beschikking. De
onafhankelijke waardebepaling viel hoger uit dat de gemeentelijke.
De eiser legde zich hier niet bij neer. Daarop werd hij uitgenodigd voor een informeel gesprek met de
wethouder en de heffingsambtenaar. Hij volhardde in zijn grieven, maar voelde zich toch gehoord.
Uiteindelijk besloot de gemeente tot een compromis, waarbij de waardebepaling nog iets naar
beneden werd bijgesteld.

Casus 2: postzegelbestemmingsplan
De zaak
LTO en overige appellanten gingen in 2013 in beroep bij de Raad van State tegen het besluit van de
gemeente waarin het wijzigingsplan ‘Delfweg 23’ werd vastgesteld. Het gaat daarin om grond met
agrarische bestemming en bouwmogelijkheden. LTO maakte zich onder meer zorgen over de
beperking van ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven door het plan. Overige eisers maakten zich
onder meer zorgen over de aantasting van de openheid van het gebied.
Volgens LTO heeft het ontwerpwijzigingsplan niet lang genoeg ter inzage gelegen. Ook vinden LTO en
andere eisers dat landschappelijke waarden worden aangetast en dat de gemeente alternatieven van
het besluit onvoldoende heeft overwogen.
De Raad oordeelt dat door de gang van zaken rond de ter inzage legging LTO niet in haar belangen is
geschaad. De Raad wijst erop dat de gemeente bevoegd is de bestemming tot ‘agrarische doeleinden
bollenteelt’ te wijzigen in ‘woondoeleinden’, indien de ruimtelijke kwaliteit van het gebied daardoor
verbetert en de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven niet onevenredig worden
belemmerd. De Raad meent dat de gemeente de ruimtelijke kwaliteit met het plan verbetert in de
geest van de geldende structuurvisie. Ook heeft de gemeente voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijvigheid geboden in het plan. Alternatieven voor
het plan zouden meer ongewenste gevolgen hebben.
De Raad verklaarde de beroepen ongegrond.
Benadering gemeente
De gemeente heeft de procedure geheel zelf gevoerd. Ook de procesvertegenwoordiging vond plaats
met eigen medewerkers. Zowel in de voorbereiding van de bestemmingsplanwijziging, als in de
besluitvorming heeft de gemeente blijkens het oordeel van de rechter zorgvuldig gehandeld. De
gemeente heeft de benodigde onderzoeken laten uitvoeren.

28

Hoofdstuk 7 Conclusies
In onderstaande vatten we de tussenconclusies uit de voorgaande hoofdstukken samen tot enkele
algemene conclusies. In aansluiting daarop maken we enkele opmerkingen over deze conclusies in
het licht van de aanleiding tot het onderzoek.
Privaatrechtelijke procedures
In de drie onderzochte gemeenten is het jaarlijkse aantal privaatrechtelijke procedures laag. Omdat
dit ook in absolute zin zo is (het gaat om één of twee zaken per jaar), kan geconcludeerd worden dat
ook relatief gezien deze score laag of hooguit gemiddeld zal zijn. Hoewel juridische advisering op dit
terrein geen onderdeel van de benchmark uitmaakte, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de
onderzoeksgemeenten een laag aantal privaatrechtelijke procedures kennen.
Wob-procedures
Het aantal Wob-procedures is in Lisse hoger dan in Hillegom en Noordwijkerhout, wat toegeschreven
wordt aan lokale omstandigheden. Eenzelfde variatie doet zich voor bij de referentiegemeenten,
maar ook in vergelijking met deze gemeenten is het aantal Wob-bezwaren in Lisse aan de hoge kant.
Ruimtelijke ordening procedures
Lisse en Hillegom kennen de meeste ruimtelijke procedures, waarbij de verschillen per jaar sterk
kunnen zijn door omstreden besluiten. Dat blijkt uit het feit dat in piekjaren er veel bezwaren of
beroepen tegen één besluit zijn. In Noordwijkerhout deed dat effect zich voor bij een
bestemmingsplanbesluit.
Ook op basis van de gegevens van de commissies bezwaar en beroep is in de onderzoeksperiode het
aantal RO-bezwaren in Lisse en Hillegom vergelijkbaar. In Noordwijkerhout is het aantal flink lager,
maar daar speelden geen zaken waarbij massaal bezwaar gemaakt werd tegen één
omgevingsvergunning. De bandbreedte van bezwaren in ‘normale’ jaren is in de
referentiegemeenten vergelijkbaar met die van de onderzoeksgemeenten. De aantallen bezwaren
tegen één omstreden besluit zijn in de referentiegemeenten wel hoger.
Woz-procedures
Hillegom en vooral Lisse kennen meer bezwaren dan Noordwijkerhout. Die laatste heeft bovendien
het laagste aantal gegronde bezwaren. Uit de benchmark komt naar voren dat Lisse met het
bezwaarpercentage in beide onderzoeksjaren boven het landelijk gemiddelde zit en Noordwijkerhout
daaronder.
Kwalitatieve aspecten
Alle gemeenten werken met een juridische stafafdeling voor tweedelijns ondersteuning, waarbij
alleen Lisse ook werkt met juridische kwaliteitszorg. De privaatrechtelijke kennis, die overigens
benodigd is voor meer dan alleen procedures, is minder sterk aanwezig dan de publiekrechtelijke. Op
dat laatste terrein kunnen gemeenten zich doorgaans uitstekend zelf redden. Mediation werd actief
ingezet in Lisse en Noordwijkerhout en heeft in aantal gevallen geleid tot beëindiging van
procedures.
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De afhandeling van Woz-beschikkingen en daarmee ook van de daarmee samenhangende juridische
procedures gebeurt alleen in Noordwijkerhout nagenoeg geheel intern. De overige gemeenten hebben dit
uitbesteed. Zowel in vergelijking met Lisse en Hillegom als met het landelijk gemiddelde goed scoort
Noordwijkerhout goed.
De gemeenten doen het overgrote deel van hun juridische advisering op eigen kracht. Externe inhuur is
incidenteel en dan is er een goede reden voor. Die kan van praktische aard zijn (samenloop van
werkzaamheden, waardoor extra menskracht nodig is) of van inhoudelijke aard (kennis op het terrein van
privaatrecht of soms het publiekrecht, in gecompliceerde gevallen). Hierbij past de kanttekening dat de
gemeenten wel budget hebben voor adviesvragen aan de ‘huisadvocaat’. Een deel van dat budget is in
termen van dit onderzoek te kwalificeren als kosten voor extern advies voor juridische procedures. Alleen
Hillegom maakte in de onderzoeksperiode structureel meer gebruik van externe inhuur in ruimtelijke
procedures. Dat hangt mogelijk samen met de gekrompen capaciteit (in fte) van de stafafdeling. Hillegom
heeft ook het hoogste budget voor bijstand van de huisadvocaat. In Woz-procedures is Noordwijkerhout
de enige gemeente die soms uitbesteedt, hetgeen uiteraard samenhangt met het feit dat alleen in deze
gemeente de reguliere uitvoering intern is.
De casussen bevestigen voor de afzonderlijke gemeenten dit algehele beeld van de omgang met
juridische procedures.
Belangrijkste onderlinge verschilpunten
Hillegom besteedt relatief het meeste uit, met name in ruimtelijke-ordeningsprocedures. Ook heeft deze
gemeente een hoger budget voor bijstand van de huisadvocaat. Dit alles lijkt samen te hangen met een
beperkte omvang van de stafafdeling. Lisse heeft op de onderzochte publiekrechtelijke beleidsterreinen
(Wob, Woz, RO) in de onderzoeksjaren gemiddeld het hoogste aantal bezwaren, zo blijkt uit de gewogen
vergelijking op basis van de gegevens van bezwarencommissies (zie hoofdstuk 5) en Noordwijkerhout
verreweg het laagste aantal. Kijken we naar het aantal bezwaren inclusief niet-onderzochte
beleidsterreinen, maar zonder Woz-bezwaren, dan scoort Hillegom het laagst en neemt Lisse een
tussenpositie in. Noordwijkerhout scoort erg gunstig op het terrein van Woz. Mogelijk ligt er een verband
tussen deze score en de uitvoering in eigen beheer. Uitbesteding met een vaste vergoeding bevat
mogelijk onvoldoende prikkels voor streven naar bezwaarvermindering.
Totaalbeeld in relatie tot de onderzoeksvraag
De omvang van de juridische advisering in de onderzoeksgemeenten vertoont, in de onderzochte
beleidsterreinen, geen significante verschillen. Datzelfde kan gezegd worden in relatie tot de
referentiegemeenten, waarbij het aantal procedures eerder aan de lage kant is. Dat leidt tot de conclusie
dat de omvang van de juridische advisering in Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout niet opvallend is. De
aard van de juridische advisering is dat evenmin. Doorgaans betreft het interne voorbereiding van
bezwaar- en beroepzaken en soms privaatrechtelijke zaken. In uitzonderingsgevallen wordt met goede
redenen gebruik gemaakt van extern advies.
De omvang en aard van de juridische procedures in de drie onderzochte gemeenten geeft geen aanleiding
om te twijfelen aan de juridische kwaliteit van de besluitvorming in deze gemeenten. In aansluiting hierop
is nog een aantal ‘best practices’ te benoemen:
-

Het beschikken over juridische kwaliteitszorg, bijvoorbeeld zoals vormgegeven in het VATsysteem van Lisse, verdient aanbeveling;

-

Mediation in diverse vormen, onder meer toegepast en Lisse en Noordwijkerhout, vermindert het
aantal bezwaren;

-

Woz in eigen beheer pakt gunstig uit in Noordwijkerhout
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Nawoord rekenkamercommissie
De bestuurlijke reacties van de colleges van burgemeester en wethouders van Hillegom, Lisse en
Noordwijkerhout maken deel uit van dit rapport. De rekenkamercommissie heeft met tevredenheid
kennis genomen van deze reacties.
De conclusies van het onderzoek en de bestuurlijke reacties geven de rekenkamercommissie geen
aanleiding tot het formuleren van aanbevelingen. De rekenkamercommissie biedt het rapport ter
kennisname aan de raden en de colleges aan.
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Bijlage 1: enquêteresultaten per gemeente
Lisse
A. Beleidsterrein: Wob
Tabel 1 a: publiekrechtelijke procedures: bezwaar
Procedures: bezwaar, beroep, hoger beroep. Alleen bezwaar in dit geval van toepassing.
Aantal
- ongegrond
- (deels) gegrond
Advies intern
Advies extern

2013
6
1
3
6
0

2014
5
2
2
5
0

Tabel 1 b: publiekrechtelijke procedures: beroep
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
1
1

2014
2
1

1
0

2

Tabel 1 c: publiekrechtelijke procedures: hoger beroep
2013

2014
1
1

Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

1

Tabel 2: adviseringskosten (uren of euro’s) van alle procedures
Interne uren
Interne kosten (euro’s)
Externe kosten (euro’s)

2013
150

2014
242
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Tabel 3: kwaliteitsbeoordeling adviezen
Vindt er wel/geen beoordeling plaats?
Worden deze bevindingen onderling gedeeld?

Ja, zowel bij externe als interne adviezen
Ja, altijd

Tabel 4: mediation (beschikking over het instrument en feitelijk gebruik)
Wordt mediation overwogen bij geschillen?
Aantal malen dat mediation is ingezet
Aantal gevallen dat hierdoor de burger de procedure beëindigde
Vindt inzet mediation plaats op basis van richtlijnen?

Ja, altijd
0
Ja

B. Beleidsterrein: Woz
Procedures: kunnen bestaan uit bezwaar, beroep, hoger beroep, cassatie. Laatstgenoemde heeft zich
niet voorgedaan.
Tabel 1a: publiekrechtelijke procedures: bezwaar
Aantal
- ongegrond
- (deels) gegrond
Advies intern
Advies extern

2013
593
328
265
593
0

2014
379
177
202
379
0

Tabel 1b: publiekrechtelijke procedures: beroep
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
12
10
1
1
12
0

2014
6
5
1
6
0

Tabel 1c: publiekrechtelijke procedures: hoger beroep
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
1
1

2014
0

1
0
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Tabel 2: adviseringskosten (uren of euro’s) van alle procedures
Interne uren
Interne kosten (euro’s)
Externe kosten (euro’s)

2013
2400

2014
2400

Tabel 3: reden en aard van externe advisering
Reden extern advies
Aard extern advies
Hanteert u richtlijnen bij de inhuur van extern advies?

Ja, in alle gevallen

Tabel 4: kwaliteitsbeoordeling adviezen
Vindt er wel/geen beoordeling plaats?
Worden deze bevindingen onderling gedeeld?

Ja, zowel bij externe als interne adviezen
Ja, altijd

Tabel 5: mediation (beschikking over het instrument en feitelijk gebruik)
Wordt mediation overwogen bij geschillen?
Aantal malen dat mediation is ingezet
Aantal gevallen dat hierdoor de burger de procedure beëindigde
Vindt inzet mediation plaats op basis van richtlijnen?

Ja, soms
7
3
Nee

C. Beleidsterrein: Ruimtelijke ordening
Procedures:
-

Bestemmingsplannen: beroep
Omgevingsvergunningen, regulier: bezwaar, beroep, hoger beroep
Omgevingsvergunningen, uitgebreid: beroep, hoger beroep
Verzoek tot handhaving: bezwaar, beroep, hoger beroep
Handhavingsactie: bezwaar, beroep, hoger beroep

Tabel 1 a: publiekrechtelijke procedures: beroep bestemmingsplan
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
3
3

2014
1
1

3
0

1
0
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Tabel 1 b: bezwaar omgevingsvergunning, reguliere procedure
Aantal
- ongegrond
- (deels) gegrond
Advies intern
Advies extern

2013
20
7
8
20
0

2014
10
6
10
0

Tabel 1 c: beroep omgevingsvergunning, reguliere procedure
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
1
1

2014
3
3

1
0

3
0

Tabel 1 d: hoger beroep omgevingsvergunning, reguliere procedure
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
1

2014
0

1
1
0

Tabel 2: adviseringskosten (uren of euro’s) van alle procedures
Interne uren
Interne kosten (euro’s)
Externe kosten (euro’s)

2013
622

2014
376

Tabel 3: kwaliteitsbeoordeling adviezen
Vindt er wel/geen beoordeling plaats?
Worden deze bevindingen onderling gedeeld?

Ja, zowel bij externe als interne adviezen
Ja, altijd

Tabel 4: mediation (beschikking over het instrument en feitelijk gebruik)
Wordt mediation overwogen bij geschillen?
Aantal malen dat mediation is ingezet
Aantal gevallen dat hierdoor de burger de procedure beëindigde
Vindt inzet mediation plaats op basis van richtlijnen?
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Ja, altijd

Ja

D. Beleidsterrein: algemeen juridische zaken
Privaatrechtelijk procedures:
-

Schadevergoeding/nadeelcompensatie door of tegen de gemeente
Hoger beroep tegen uitspraak rechter
Cassatie, al dan niet bij de Hoge Raad
Geschillen ter beoordeling aan de rechter, door of tegen de gemeente

Tabel 1 a: schadevergoeding/nadeelcompensatie tegen de gemeente
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
0

2014
0

Tabel 1 b: hoger beroepsprocedure tegen de uitspraak van de rechter
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
0

2014
1
1
1
0

Tabel 2: adviseringskosten (uren of euro’s) van alle procedures
Interne uren
Interne kosten (euro’s)
Externe kosten (euro’s)

2013
0

2014
54

Tabel 3: reden en aard van externe advisering
Reden extern advies
- Inbreng van specialistische kennis
Aard extern advies
- Consultatie
Hanteert u richtlijnen bij de inhuur van extern advies?
Ja, in alle gevallen

Tabel 3: kwaliteitsbeoordeling adviezen
Vindt er wel/geen beoordeling plaats?
Worden deze bevindingen onderling gedeeld?

Ja, zowel bij externe als interne adviezen
Ja, altijd
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Tabel 4: mediation (beschikking over het instrument en feitelijk gebruik)
Wordt mediation overwogen bij geschillen?
Aantal malen dat mediation is ingezet
Aantal gevallen dat hierdoor de burger de procedure beëindigde
Vindt inzet mediation plaats op basis van richtlijnen?

Ja, altijd
0
Ja

Noordwijkerhout
A. Beleidsterrein: Wob
Tabel 1: publiekrechtelijke procedures: bezwaar
Procedures: bezwaar, beroep, hoger beroep.
Aantal
- ongegrond
- (deels) gegrond
Advies intern
Advies extern

2013
2
1

2014
1
1
1
0

2
0

Tabel 2: adviseringskosten (uren of euro’s) van alle procedures
Interne uren
Interne kosten (euro’s)
Externe kosten (euro’s)

2013
30

2014
15

Tabel 3: kwaliteitsbeoordeling adviezen
Vindt er wel/geen beoordeling plaats?
Worden deze bevindingen onderling gedeeld?

Ja, zowel bij externe als interne adviezen
Ja, altijd

Tabel 4: mediation (beschikking over het instrument en feitelijk gebruik)
Wordt mediation overwogen bij geschillen?
Aantal malen dat mediation is ingezet
Aantal gevallen dat hierdoor de burger de procedure beëindigde
Vindt inzet mediation plaats op basis van richtlijnen?
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Ja, altijd
0
n.v.t.
Ja

B. Beleidsterrein: Woz
Procedures: bezwaar, beroep, hoger beroep, cassatie.
Tabel 1a: publiekrechtelijke procedures: bezwaar
2013
195
103
92
190
5

Aantal
- ongegrond
- (deels) gegrond
Advies intern
Advies extern

2014
173
67
105
170
3

Tabel 1b: publiekrechtelijke procedures: beroep
2013
6
6
0
0
6
3

Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2014
1
1
0
0
0
1

Tabel 1c: publiekrechtelijke procedures: hoger beroep
2013
1
0
0
0
1

Aantal
- ongegrond
- (deels) gegrond
Advies intern
Advies extern

2014
0

Tabel 2: adviseringskosten (uren of euro’s) van alle procedures
Interne uren
Interne kosten (euro’s)
Externe kosten (euro’s)

2013
351

2014
374

2.792

59.641

Tabel 3: reden en aard van externe advisering
Reden extern advies
Aard extern advies

-

Inbreng van specialistische kennis
Andere, namelijk: precedentwerking
Consultatie
Procesvertegenwoordiging

Hanteert u richtlijnen bij de inhuur van extern advies?
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Nee, in geen enkel geval

Tabel 4: kwaliteitsbeoordeling adviezen
Vindt er wel/geen beoordeling plaats?
Worden deze bevindingen onderling gedeeld?

Ja, zowel bij externe als interne adviezen
Ja, altijd

Tabel 5: mediation (beschikking over het instrument en feitelijk gebruik)
Wordt mediation overwogen bij geschillen?
Aantal malen dat mediation is ingezet
Aantal gevallen dat hierdoor de burger de procedure beëindigde
Vindt inzet mediation plaats op basis van richtlijnen?

Ja, soms
1
1
Nee

C. Beleidsterrein: Ruimtelijke ordening
Procedures:
-

Bestemmingsplannen: beroep
Omgevingsvergunningen, regulier: bezwaar, beroep, hoger beroep
Omgevingsvergunningen, uitgebreid: beroep, hoger beroep
Verzoek tot handhaving: bezwaar, beroep, hoger beroep
Handhavingsactie: bezwaar, beroep, hoger beroep

Tabel 1 a: publiekrechtelijke procedures: beroep bestemmingsplan
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
5
2
3
0
5
0

2014
1
0
0
1
1
0

Tabel 1 b: bezwaar omgevingsvergunning, reguliere procedure
Aantal
- ongegrond
- (deels) gegrond
Advies intern
Advies extern

2013
1

2014
3

1
0

3
0
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Tabel 1 c: beroep omgevingsvergunning, reguliere procedure
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
1

2014
0

1
0

Tabel 1 d: hoger beroep omgevingsvergunning, reguliere procedure
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
1
1

2014
0

1
0

Tabel 1 e: bezwaar tegen handhavingsverzoek
Aantal
- ongegrond
- (deels) gegrond
Advies intern
Advies extern

2013
1

2014
1
1

1
0

1
0

Tabel 1 f: beroep tegen handhavingsverzoek
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
0

2014
1

1
0
1

Tabel 2: adviseringskosten (uren of euro’s) van alle procedures
Interne uren
Interne kosten (euro’s)
Externe kosten (euro’s)

2013
135

2014
75
615
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Tabel 3: reden en aard van externe advisering
Reden extern advies
Aard extern advies

-

Inbreng van specialistische kennis
Consultatie

Hanteert u richtlijnen bij de inhuur van extern advies?

Weet ik niet

Tabel 4: kwaliteitsbeoordeling adviezen
Vindt er wel/geen beoordeling plaats?
Worden deze bevindingen onderling gedeeld?

Ja, zowel bij externe als interne adviezen
Ja, soms

Tabel 5: mediation (beschikking over het instrument en feitelijk gebruik)
Wordt mediation overwogen bij geschillen?
Aantal malen dat mediation is ingezet
Aantal gevallen dat hierdoor de burger de procedure beëindigde
Vindt inzet mediation plaats op basis van richtlijnen?

Ja, altijd
0
Ja

D. Beleidsterrein: algemeen juridische zaken
Privaatrechtelijk procedures:
-

Schadevergoeding/nadeelcompensatie door of tegen de gemeente
Hoger beroep tegen uitspraak rechter
Cassatie, al dan niet bij de Hoge Raad
Geschillen ter beoordeling aan de rechter, door of tegen de gemeente

Tabel 1: schadevergoeding/nadeelcompensatie tegen de gemeente
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
1
1

2014
0

1
0

Tabel 2: adviseringskosten (uren of euro’s) van alle procedures
Interne uren
Interne kosten (euro’s)
Externe kosten (euro’s)

2013
15

2014
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Tabel 3: kwaliteitsbeoordeling adviezen
Vindt er wel/geen beoordeling plaats?
Worden deze bevindingen onderling gedeeld?

Ja, zowel bij externe als interne adviezen
Ja, altijd

Tabel 4: mediation (beschikking over het instrument en feitelijk gebruik)
Wordt mediation overwogen bij geschillen?
Aantal malen dat mediation is ingezet
Aantal gevallen dat hierdoor de burger de procedure beëindigde
Vindt inzet mediation plaats op basis van richtlijnen?

Ja, altijd
0
Ja

Hillegom
A. Beleidsterrein: Wob
Procedures: bezwaar, beroep, hoger beroep
Tabel 1 a: publiekrechtelijke procedures: bezwaar
Aantal
- ongegrond
- (deels) gegrond
Advies intern
Advies extern

2013
2
2

2014
2
2

2
0

2
0

Tabel 1 b: publiekrechtelijke procedures: beroep
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
1

2014
0

1
1
0

Tabel 2: adviseringskosten (uren of euro’s) van alle procedures
Interne uren
Interne kosten (euro’s)
Externe kosten (euro’s)

2013
14

2014
8
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Tabel 3: kwaliteitsbeoordeling adviezen
Vindt er wel/geen beoordeling plaats?
Worden deze bevindingen onderling gedeeld?

Tabel 4: mediation (beschikking over het instrument en feitelijk gebruik)
Wordt mediation overwogen bij geschillen?
Aantal malen dat mediation is ingezet
Aantal gevallen dat hierdoor de burger de procedure beëindigde
Vindt inzet mediation plaats op basis van richtlijnen?

Ja, soms
1
0
Nee

B. Beleidsterrein: Woz
Procedures: bezwaar, beroep, hoger beroep, cassatie.
Tabel 1a: publiekrechtelijke procedures: bezwaar
Aantal
- ongegrond
- (deels) gegrond
Advies intern
Advies extern

2013
427
123
304
427
0

2014
164
52
112
164
0

Tabel 1b: publiekrechtelijke procedures: beroep
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
6
1
2
3
6

2014
4
4
4
0

Tabel 1c: publiekrechtelijke procedures: hoger beroep
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
1

2014
0

1
1
0
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Tabel 2: adviseringskosten (uren of euro’s) van alle procedures
Interne uren
Interne kosten (euro’s)
Externe kosten (euro’s)

2013
680

2014
280

Tabel 3: kwaliteitsbeoordeling adviezen
Vindt er wel/geen beoordeling plaats?
Worden deze bevindingen onderling gedeeld?

Ja, zowel bij externe als interne adviezen
Ja, altijd

Tabel 5: mediation (beschikking over het instrument en feitelijk gebruik)
Wordt mediation overwogen bij geschillen?
Aantal malen dat mediation is ingezet
Aantal gevallen dat hierdoor de burger de procedure beëindigde
Vindt inzet mediation plaats op basis van richtlijnen?

Nee, nooit
0

C. Beleidsterrein: Ruimtelijke ordening
Procedures:
-

Bestemmingsplannen: beroep
Omgevingsvergunningen, regulier: bezwaar, beroep, hoger beroep
Omgevingsvergunningen, uitgebreid: beroep, hoger beroep
Verzoek tot handhaving: bezwaar, beroep, hoger beroep
Handhavingsactie: bezwaar, beroep, hoger beroep

Tabel 1 a: publiekrechtelijke procedures: beroep bestemmingsplan
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
3
3

2014
7
3

1
2

1
6
1

Tabel 1 b: bezwaar omgevingsvergunning, reguliere procedure
Aantal
- ongegrond
- (deels) gegrond
Advies intern
Advies extern

2013
33
22
6
33
0

2014
6
1
3
6
0
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Tabel 1 c: beroep omgevingsvergunning, reguliere procedure
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
3
3

2014
3
1

3
0

2
2
1

Tabel 1 d: hoger beroep omgevingsvergunning, reguliere procedure
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
2
2

2014
1

1
1

2

Tabel 1 e: beroep omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
0

2014
2

2
1
1

Tabel 1 f: bezwaar handhavingsverzoek
Aantal
- ongegrond
- (deels) gegrond
Advies intern
Advies extern

2013
4

2014
0

1
4
0

Tabel 1 g: beroep handhavingsverzoek
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
0

2014
1

1
1
0
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Tabel 1 h: bezwaar handhavingsactie
Aantal
- ongegrond
- (deels) gegrond
Advies intern
Advies extern

2013
1

2014
1

1
0

1
0

Tabel 2: adviseringskosten (uren of euro’s) van alle procedures
Interne uren
Interne kosten (euro’s)
Externe kosten (euro’s)

2013
600

2014
350

34.900

27.510

Tabel 3: reden en aard van externe advisering
Reden extern advies

- Inbreng van specialistische kennis
- Zaak met grote maatschappelijke impact
Aard extern advies
- Procesvertegenwoordiging
- Volledige advisering
Hanteert u richtlijnen bij de inhuur van extern advies?
Nee, in geen enkel geval

Tabel 4: kwaliteitsbeoordeling adviezen
Vindt er wel/geen beoordeling plaats?
Worden deze bevindingen onderling gedeeld?

Nee, nooit

Tabel 5: mediation (beschikking over het instrument en feitelijk gebruik)
Wordt mediation overwogen bij geschillen?
Aantal malen dat mediation is ingezet
Aantal gevallen dat hierdoor de burger de procedure beëindigde
Vindt inzet mediation plaats op basis van richtlijnen?

Ja, soms
13
5
Nee

D. Beleidsterrein: algemeen juridische zaken

Privaatrechtelijk procedures:
-

Schadevergoeding/nadeelcompensatie door of tegen de gemeente
Hoger beroep tegen uitspraak rechter
Cassatie, al dan niet bij de Hoge Raad
Geschillen ter beoordeling aan de rechter, door of tegen de gemeente
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Tabel 1 a: schadevergoeding/nadeelcompensatie tegen de gemeente
Aantal
- Gemeente gelijk
- Deels gelijk
- Ongelijk gesteld
Advies intern
Advies extern

2013
1

2014
1

0
1

0
1

Tabel 2: adviseringskosten (uren of euro’s) van alle procedures
Interne uren
Interne kosten (euro’s)
Externe kosten (euro’s)

2013
40

2014
40

Tabel 3: reden en aard van externe advisering
Reden extern advies

- Inbreng van specialistische kennis
- Andere: via verzekering
Aard extern advies
- Procesvertegenwoordiging
- Volledige advisering
Hanteert u richtlijnen bij de inhuur van extern advies?
Weet ik niet

Tabel 4: kwaliteitsbeoordeling adviezen
Vindt er wel/geen beoordeling plaats?
Worden deze bevindingen onderling gedeeld?

Alleen bij externe adviezen
Ja, soms

Tabel 5: mediation (beschikking over het instrument en feitelijk gebruik)
Wordt mediation overwogen bij geschillen?
Aantal malen dat mediation is ingezet
Aantal gevallen dat hierdoor de burger de procedure beëindigde
Vindt inzet mediation plaats op basis van richtlijnen?
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Ja, altijd
2
1
Nee

Bijlage 2: overzicht geïnterviewde medewerkers
Gemeente/organisatie
Lisse

Belastingen bollenstreek
Noordwijkerhout
Hillegom
Cocensus (GR)

Medewerker
Roos Hermans
Arie Koornneef
Sabine Mulder
Welmoed Odekerken
Ben Nagtzaam
Astrid van Mil
Wim Rolvers
Irene van der Mark
Natalie van Hattum
Wouter Bal
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Beleidsterrein
Juridische zaken
Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening
Wob
Woz (Lisse)
Juridische zaken
Woz
Juridische zaken
Ruimtelijke ordening
Woz (Hillegom)

