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: Ingebrekestelling uitspraak Raad van State 9 januari 2018

Geachte heer, mevrouw
Op d.d. 2 mei jl. ontvingen wij uw ingebrekestelling Raad van State 9 januari 2018. U
verwijst naar de uitspraak van de Raad van State waarin bij beslispunt III de raad van
Bergen wordt opgedragen binnen 16 weken een besluit te nemen. U geeft aan dat deze
termijn is verstreken.
De termijn van zestien weken is inderdaad verstreken. Dit betekent dat nadat wij het
betreffende bestemmingsplan hebben vastgesteld wij kunnen aangeven wat de omvang is
van de betalingsplicht zoals bedoeld in beslispunt IV van bovengenoemde uitspraak.
U stelt ons in gebreke wegens niet tijdig beslissen inzake de Wet dwangsom. De Wet
dwangsom staat in paragraaf 4.1.3.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In deze
paragraaf staat in artikel 4:17 van de Awb dat als een beschikking op een aanvraag niet tijdig
wordt gegeven, het bestuursorgaan aan de aanvrager een dwangsom verbeurt voor elke dag
dat het in gebreke is. Het nemen van een besluit omtrent de vaststelling van een
bestemmingsplan (ook in het geval daaraan een aanvraag ten grondslag ligt) is niet het
nemen van een beschikking op een aanvraag zoals bedoeld in artikel 4:17 Awb. Ook
bovengenoemde uitspraak van de Raad van State is niet als een aanvraag in de zin van 4:17
te kwalificeren. Het is dan ook niet mogelijk om ons in gebreke te stellen.
Voorts merken wij op dat u in voornoemde zaak als ‘appellant 2’ bent benoemd en dat uit de
uitspraak blijkt dat de dwangsom aan ‘appellant 1’ wordt verbeurd (de heer B en anderen) en
niet aan ‘appellant 2’.
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Besluit raad
In de bijlage treft u ons raadsbesluit aan.
Wij wijzen uw ingebrekestelling af en zijn u geen dwangsom verschuldigd als bedoeld in
artikel 4:17 van de Awb.
Ter beslechting van een geschil over de verschuldigdheid van de desbetreffende dwangsom
kunt u zich tot de burgerlijke rechter wenden.
Hoogachtend,
Namens de raad van Bergen,
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