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Natuurbeschermingswet: vergunning voor het maaien van waterplanten 

in de Veluwerandmeren  

Geachte  

 

Op 1 april 2016 ontvingen wij uw aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 19d van de 

Natuurbeschermingswet voor het jaarlijks maaien van 300 hectare waterplanten in de 

Veluwerandmeren. 

 

In dit verband is het van belang om vast te stellen of er negatieve gevolgen voor de 

instandhoudingdoelstellingen kunnen optreden in Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. De 

effecten van de aangevraagde activiteit blijven in hoofdzaak beperkt tot het grondgebied van de 

provincie Flevoland. Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn daarom gezien artikel 2 van de 

Natuurbeschermingswet het bevoegd gezag. Bijgevoegd treft u het besluit van Gedeputeerde 

Staten aan. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

de secretaris,  de voorzitter, 

 

drs. M.G.E.C. Overmars L. Verbeek
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een verzoek voor een vergunning op grond 

van artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998. 

 

Inhoudsopgave 

A. Onderwerp aanvraag 

B. Wettelijk kader 

C. Inhoudelijke beoordeling 

D. Zienswijzen en reactie op zienswijzen 

E. Kennisgeving en afschriften 

F. Besluit 

G. Ondertekening 

H. Bezwaar 

A. Onderwerp aanvraag 

Op 1 april 2016 hebben wij van Gastvrije Randmeren een aanvraag voor een vergunning, op grond 

van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet, ontvangen voor het jaarlijks maaien van 300 

hectare waterplanten in de Veluwerandmeren. Bij de aanvraag hoort een Voortoets Maaien 

Waterplanten Veluwerandmeren 2016. De aanvraag is op 6 april 2016 aangevuld met een notitie 

stikstof, hieruit blijkt dat de emissie van stikstof dusdanig klein is dat dit niet vergunning- dan wel 

meldingsplichtig is in het kader van het PAS. 

 

Onder de huidige voorwaarden mag slechts een klein deel van de overlastgevende oppervlakte 

langstengelige waterplanten gemaaid worden, te weten maximaal 150 ha. Voor een goed 

functionerend watersportgebied blijkt deze oppervlakte verre van toereikend. Daarom wordt nu een 

aanvraag gedaan voor het maaien van 300 ha langstengelige waterplanten. Hiermee zou de overlast 

voor de watersport teruggebracht kunnen worden tot de gebieden met minder dan ca. 10 % 

bedekking. Rijkswaterstaat hanteert een driejarige cyclus van vegetatiekartering met een volgende 

kartering in 2018. Vergunning wordt daarom aangevraagd tot 2019. Daarmee is het mogelijk om in 

2019 opnieuw te bezien hoe de soorten uit het fonteinkruidenverbond zich verde

hoeverre de overlast voor de waterrecreatie is verminderd c.q. toegenomen. 

r ontwikkelen en in 

B. Wettelijk kader 

De Natuurbeschermingswet is per 1 oktober 2005 het nationale wettelijke kader voor toetsing van 

activiteiten, plannen, projecten en handelingen met mogelijke gevolgen voor de belangrijkste 

natuurwaarden van de speciale beschermingszones aangewezen onder de Vogelrichtlijn (VR) en de 

Habitatrichtlijn (HR). 

 

De voorgenomen activiteiten vinden plaats in het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Dit gebied 

is op 23 december 2009, onder artikel 10a, lid 1 Nbwet (kenmerk PDN/2009-076), definitief 

aangewezen als speciale beschermingszone (onder de VR en HR) voor de volgende habitattypen, 

habitatsoorten en vogelsoorten: 

 

Habitattypen:  

Kranswierwateren (H3140) en Meren met krabbenscheer en fonteinkruid (H3150). 

 

Habitatsoorten:  

Kleine modderkruiper (H1149), Rivierdonderpad (H1163) en Meervleermuis (H1318) 

 

Broedvogels: 

Roerdomp (A021), Grote Karekiet (A298) 

 

Niet-broedvogels: 

Fuut (A005), Aalscholver (A017), Grote Zilverreiger (A027), Lepelaar (A034), Kleine Zwaan (A037), 

Smient (A050), Krakeend (A051), Pijlstaart (A054), Slobeend (A056), Krooneend (A058), Tafeleend 
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(A059), Kuifeend (A061), Brilduiker (A067), Nonnetje (A068), Grote Zaagbek (A070) en Meerkoet 

(A125) 

 

In overeenstemming met artikel 2, eerste lid van de Nbwet beslissen Gedeputeerde Staten van de 

provincie op wiens grondgebied het grootste deel van het Natura 2000-gebied gelegen is. De 

effecten zullen in hoofdzaak beperkt blijven tot het grondgebied van Provincie Flevoland. 

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn dan ook bevoegd gezag voor deze beoordeling.  

 

Op grond van artikel 19d, eerste lid is het verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten, of 

in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten of andere 

handelingen te realiseren of te verrichten, die gelet op de instandhoudingdoelstelling de kwaliteit 

van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen 

verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het 

gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of 

handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten. 

 

Artikel 19e bepaalt dat Gedeputeerde Staten bij het verlenen van een vergunning als bedoeld in 

artikel 19d, eerste lid, rekening houden met: 

A. De gevolgen die een project of andere handeling, waarop de vergunningaanvraag betrekking 

    heeft, gelet op de instandhoudingdoelstelling kan hebben voor een Natura 2000-gebied; 

B. Een op grond van artikel 19a of artikel 19b vastgesteld beheerplan, en 

C. Vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale 

    bijzonderheden. 

 

Op dit moment is er voor dit Natura 2000-gebied geen beheerplan onder de Nbwet vastgesteld. In 

onze toetsing maken wij daarom gebruik van het definitieve aanwijzingsbesluit met 

instandhoudingdoelstelling. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van aanvullende informatiebronnen 

over actuele natuurwaarden en de doelendocumenten die het ministerie van LNV heeft uitgebracht. 

C. Inhoudelijke beoordeling  

De voortoets heeft inzichtelijk gemaakt dat significante negatieve effecten op voorhand uit te 

sluiten zijn. Wat bij deze aanvraag aan de orde is, is een beoordeling volgens het spoor van de 

verslechterings- en verstoringstoets.  

 

Hierbij wordt onder verslechtering van de kwaliteit van de habitat verstaan:  

 

 

 

Onder verstoring wordt verstaan: 

 

 

 
  



 

 

 

Bladnummer 

4 

Ons kenmerk: 

1931920 

 

De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in 3 stappen: 

1. Identificeren van mogelijke negatieve effecten; 

2. Mitigerende of andere maatregelen in de aanvraag die de effecten beperken; 

3. Toets aan de instandhoudingdoelstellingen. 

 

Ad. Stap 1: Identificeren van mogelijke negatieve effecten op de instandhoudingdoelstellingen, in 

het bijzonder de natuurlijke kenmerken van het gebied 

- Verslechtering van de waterkwaliteit 

- Afname van de oppervlakte of de kwaliteit van de Fonteinkruidvegetaties 

- Afname van de direct of indirect van de Fonteinkruidvegetaties afhankelijke soorten in het gebied 

- Verstoring van aanwezige habitatsoorten of vogelrichtlijnsoorten door de werkzaamheden  

 

Ad. Stap 2: Mitigerende of andere maatregelen in de aanvraag die effecten beperken 

- Er worden alleen velden van Doorgroeid fonteinkruid, Gekroesd fonteinkruid, Aarvederkruid,  

  Brede en Smalle Waterpest gemaaid op een diepte van minstens 0,60 m boven de waterbodem.  

  Selectief maaien boven een ondergroei van kranswieren is daardoor mogelijk. Kranswieren worden  

  niet meegemaaid. Het bovenste deel van de waterplanten wordt gemaaid waardoor zij deel blijven  

  uitmaken van het ecosysteem en kunnen blijven bijdragen aan het slibvangende vermogen van de  

  vegetatie. 

- Maaiwerkzaamheden vinden plaats van juni tm augustus. 

- Gemaaide waterplanten worden afgevoerd. 

- Er wordt alleen gemaaid in het gebied met een waterdiepte van 1,50 m.  

- Er wordt 300 ha gemaaid. Opgeteld was er in 2015 800 ha aan externe bedekking >1%. Hiervan  

  wordt 500 ha niet gemaaid, daarnaast wordt ook de externe bedekking met <1% niet gemaaid.  

 

Ad. Stap 3: Toets aan de instandhoudingdoelstellingen 

Habitattypen 

De Veluwerandmeren zijn voor een tweetal habitattypen aangewezen. 

Kranswierwateren 

Het habitattype Kranswierwateren ondervindt geen hinder van het maaien. Kranswieren worden 

over het algemeen niet hoger dan 60 centimeter. Als mitigerende maatregel is opgenomen, dat het 

maaien op een afstand van minimaal 0,60 meter van de waterbodem dient plaats te vinden. 

Meren met krabbenscheer en fonteinkruid 

Bij de vertaling van het habitattype ‘Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type 

Magnopotamion of Hydrocharition’ van bijlage I van de Habitatrichtlijn naar de Nederlandse situatie 

zijn een drietal plantengemeenschappen aangemerkt die voldoen aan de criteria. Voor de 

Veluwerandmeren betreft het de Associatie van Doorgroeid fonteinkruid (Ranunculo fluitantis-

Potametum perfoliati). Deze associatie wordt naast de klassekensoorten Tenger fonteinkruid 

(Potamogeton pusillus) en Gekroesd fonteinkruid (Potamogeton crispus), en verbondskensoorten 

Glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens), Gele plomp (Nuphar lutea) en Witte Waterlelie 

(Nymphaea alba), gekenmerkt door Doorgroeid fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus), 

Rivierfonteinkruid (Potamogeton nodosus) en Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus).  

 

De voorgestelde maatregel is een directe ingreep in deze associatie. Eerder groeiden de 

fonteinkruiden (als pioniers) nog in grote delen van de Veluwerandmeren gemengd met 

Kranswieren. Door het succesvolle herstel van de Kranswiervelden, zijn de fonteinkruiden nu veel 

meer naar de diepere delen verdrongen. Dit habitattype is dus meer en meer afhankelijk van de 

gebieden waar zij nu ook de overlast veroorzaken.  

 

Met betrekking tot het (maai)-gebied dieper dan 1,50 m is te zien dat de externe bedekking met 

Aarvederkruid, Gekroesd Fonteinkruid en Doorgroeid Fonteinkruid een fractie is afgenomen, maar 
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dat de interne bedekking met deze soorten verder is toegenomen. De conclusie die hieruit 

getrokken kan worden is, dat het maaien (toppen) van Aarvederkruid, Gekroesd Fonteinkruid en 

Doorgroeid Fonteinkruid vooralsnog geen invloed heeft op de blijvende aanwezigheid van deze 

soorten in het gebied. 

 

Waterkwaliteit en bedekking met waterplanten zijn via positieve terugkoppeling aan elkaar 

gerelateerd. Hoe beter het doorzicht van het water (als maat van de waterkwaliteit), hoe meer 

ondergedoken waterplanten er kunnen groeien, en hoe meer waterplanten er zijn, hoe helderder 

het water vanwege het slibvangende vermogen van de waterplanten. Door studies in het verleden is 

vastgesteld, dat de waterkwaliteit van de Veluwerandmeren wordt gewaarborgd, indien de interne 

bedekking1 van waterplanten minimaal 30% bedraagt. Als gevolg van het herstel van de 

waterkwaliteit dat inzette in 1985, werd dit punt in 1998 bereikt. Sinds die tijd zijn de begroeiing 

met waterplanten en de waterkwaliteit op een voor het ecosysteem gewenst niveau gebleven. 

Vergunning wordt aangevraagd tot en met 2018, in dat jaar zal er weer monitoring plaatsvinden. Op 

basis hiervan kan een nieuwe aanvraag tezijnertijd worden voorbereid. 

Habitatsoorten 

De Meervleermuis is ’s nachts actief, wanneer er geen activiteiten plaatsvinden. De Kleine 

modderkruiper leeft tussen de waterplanten op de modderige bodem van het meer, terwijl de 

Rivierdonderpad voornamelijk te vinden is op het hardere substraat van de oevers van het meer en 

van de mosselbanken. Hun leefgebied wordt niet beïnvloed door de activiteiten. Er zijn voor deze 

soorten geen negatieve effecten te verwachten. 

Broedvogels 

De broedvogels Roerdomp en Grote Karekiet zijn moerasvogels die broeden in de rietkragen op 

ruime afstand van de recreatiebebakening. Zij zijn niet afhankelijk van de Fonteinkruidvelden voor 

hun voedsel. Verstoring door de werkzaamheden is ook uitgesloten, omdat ze niet in de omgeving 

broeden. Er is geen negatief effect op deze soorten. 

Niet-broedvogels

De Veluwerandmeren zijn vooral voor overwinterende vogels van groot (internationaal) belang. 

Aangezien de activiteiten in de zomer plaatsvinden, zijn er geen directe effecten op deze vogels. 

Van de niet-broedvogels, waarvoor het gebied is aangewezen, is alleen de Krooneend jaarrond 

aanwezig. Deze soort is vooral ’s nachts actief. Overdag rusten de vogels in de luwte van de 

rietkragen. Directe verstorende effecten van de maaiactiviteiten in de zomer op de niet-

broedvogels zijn daarom uit te sluiten. 

 

Daarnaast zouden er negatieve effecten kunnen optreden voor zover de Fonteinkruidvelden een rol 

spelen in de voedselvoorziening van de vogels, hetzij direct, hetzij indirect. Per vogelgroep worden 

hieronder de verwachte effecten weergegeven. 

Plantenetende watervogels

De Slobeend foerageert op zoöplankton in de ondiepere delen van de randmeren, de Smient 

foerageert in de winter op gras, deze soorten zullen daarom geen negatieve effecten ondervinden. 

Van de planteneters onder de watervogels gebruiken de volgende soorten fonteinkruiden en andere 

ondergedoken hogere waterplanten als voedsel: Kleine Zwaan, Krakeend, Pijlstaart, Krooneend, 

Tafeleend en Meerkoet. Tegen de tijd dat de watervogels arriveren om in de Veluwerandmeren te 

overwinteren is het loof van de fonteinkruiden al weer afgestorven. Zij foerageren dan ook niet 

meer op de planten zelf, maar op de ondergrondse delen (wortelstokken) of winterknoppen, 

afhankelijk van de fonteinkruidsoort. Het maaien vindt plaats binnen de recreatiebebakening, waar 

                                                 
1 Onder interne bedekking wordt verstaan het aantal m2 van de meerbodem, dat begroeid is 
(externe bedekking) vermenigvuldigd met het bedekkingspercentage (een maat voor de dichtheid 
van de begroeiing)  
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de bodem op meer dan 1,50 meter diepte ligt. De wortelstokken en winterknoppen zijn op deze 

diepte voor de meeste planteneters onbereikbaar. Een negatief effect op de planteneters kan 

worden uitgesloten, te meer omdat er in de ondiepere delen voldoende alternatieven aanwezig 

zijn. 

Visetende en overig dierlijk voedsel etende watervogels 

De fonteinkruidvelden zijn een rijke kraamkamer voor allerlei macrofauna (kleinere diersoorten, 

zoals weekdieren, insectenlarven, kreeftachtigen e.d.), en vissen. De fonteinkruidvelden zorgen aan 

de ene kant voor geschikt substraat voor deze soorten om op te leven, en aan de andere kant voor 

schuilgelegenheid tegen rovers. Het is onduidelijk in hoeverre de delen nabij het wateroppervlak 

hiervoor ook door deze soorten worden benut. Op hun beurt dienen deze soorten weer als voedsel 

voor de viseters en mosseleters.  

 

Bezien op het totale areaal waterplanten in de Veluwerandmeren blijven er na een maaibeurt 

voldoende waterplanten over waar macrofauna en vissen gebruik van kunnen maken. Significante 

effecten voor de vogelsoorten Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Lepelaar, Pijlstaart, Tafeleend, 

Kuifeend, Brilduiker, Nonnetje, Grote Zaagbek en Meerkoet kunnen dan ook uitgesloten worden. 

Uit de monitoring in 2011 naar bijvangst aan weekdieren, insectenlarven en dergelijke bij het 

maaien van waterplanten, is bovendien gebleken dat de 'bijvangst' te verwaarlozen is bij de 

gebruikte werkmethode. 

D. Zienswijzen en reacties op zienswijzen 

De procedure is uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk VIII van de Nbwet en 

de daarvoor relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

 

Naar aanleiding van deze aanvraag, zijn op grond van artikel 44, tweede lid van de Nbwet de 

gemeenten Dronten en Zeewolde gedurende een termijn van 8 weken in de gelegenheid gesteld 

over de aanvraag hun zienswijze kenbaar te maken. 

 

Daarnaast zijn op grond van artikel 4:8 van de Awb, de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe, de 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Afdeling Noordwest Veluwe en Rijkswaterstaat 

Midden-Nederland in de gelegenheid gesteld tot het indienen van een zienswijze. 

 

Er is een gezamenlijke zienswijze ontvangen van de de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe 

(VBW) en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Afdeling Noordwest Veluwe 

(KNNV). Verder zijn geen reacties ontvangen. 

Zienswijze VBW en KNNV 

Samengevat komt de zienswijze er op neer dat zij kunnen instemmen met het verlenen van de 

vergunning. Wel zetten de verenigingen vraagtekens bij het feit of de opstellers van het 

aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000-gebied getopte Potagemon-vegetaties voor ogen hadden.  

Verder wordt de suggestie gedaan om de voortoets in de toekomst louter op ecologische gronden te 

baseren: blijft na maaien voldaan worden aan de gunstige staat van instandhouding van (intacte) 

kwalificerende vegetaties en heeft maaien effect op het blijvend kunnen bemachtigen van 

eenzelfde hoeveelheid voedsel door kwalificerende diersoorten. 

Reactie provincie Flevoland 

Het wegdrukken van fonteinkruiden naar de diepere delen komt vooral door het succes van de 

kranswieren. Er is ca 800-1200 ha aan fonteinkruiden aanwezig (externe bedekking), van 300 ha 

worden de bovenste delen van de stengels verwijderd. Aanwezigheid in het systeem is hier door 

verzekerd. In 2018 zal het maaibeleid opnieuw worden bekeken aan de hand van de 
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monitoringsgegevens. Duidelijk moet zijn dat een goede staat van instandhouding gewaarborgd 

blijft.  

E. Kennisgeving en afschriften 

Van dit besluit zal conform artikel 42, derde lid van de Nbwet door ons kennis worden gegeven door 

middel van publicatie in de Flevopost, en op de website van provincie Flevoland. 

 

Afschriften van dit besluit worden verzonden aan: 

 

- Gemeente Dronten; 

- Gemeente Zeewolde; 

- Rijkswaterstaat Midden-Nederland; 

- Provincie Gelderland; 

- Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe; 

- Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Afdeling Noordwest Veluwe; 

- Ministerie EZ, directie Natuur. 

F. Besluit 

Gedeputeerde Staten van Flevoland HEBBEN BESLOTEN op grond van artikel 19d van de 

Natuurbeschermingswet 1998; 

 

Een vergunning te verlenen aan Gastvrije Randmeren, voor het jaarlijks maaien van langstengelige 

waterplanten in de Veluwerandmeren. De vergunning is geldig tot 31 december 2018. 

 

Aan deze vergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:  

 

1. Alleen watervegetaties met een dominantie van de plantensoorten Doorgroeid fonteinkruid,  

    Gekroesd fonteinkruid, Aarvederkruid en Brede en Smalle waterpest worden gemaaid.  

 

2. Er wordt jaarlijks niet meer dan 300 hectare waterplanten gemaaid (externe bedekking).  

    Voorafgaande aan de start van de maaiwerkzaamheden dient de vergunninghouder hiervan 24 uur   

    van te voren de kaarten met de te maaien locaties, te sturen naar de Omgevingsdienst Flevoland,  

    Gooi- en Vechtstreek via het e-mailadres handhaving@ofgv.nl onder vermelding van het kenmerk  

    van deze vergunning. 

 

3. Er wordt alleen gemaaid in het gebied met een waterdiepte van minimaal 1,50 m. 

 

4. Het maaien vindt plaats op een diepte van minimaal 0,60 m boven de waterbodem. 

 

5. De afgemaaide waterplanten worden verzameld en afgevoerd.  

 

6. Maaiwerkzaamheden vinden alleen plaats in de periode juni tot en met augustus.  

 

7. Er wordt in een logboek bijgehouden, die zich aan boord bevind van het maaischip, waar,  

    hoeveel en wanneer maaiwerkzaamheden plaats vinden. Dit logboek dient op de eerste vordering  

    te worden getoond aan de daarvoor bevoegde ambtenaren. 

 

8. De houder van de vergunning brengt eind 2018 verslag uit aan de provincie Flevoland over de  

    wijze waarop van de vergunning gebruik is gemaakt. Het verslag bevat in ieder geval een  

    registratie van de plaats, de tijd en het aantal maaibeurten die hebben plaats gevonden. 

9. Alle door of namens Gedeputeerde Staten gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden  
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    opgevolgd. 

 

10. Deze vergunning kan op grond van de criteria genoemd in artikel 43 van de  

      Natuurbeschermingswet worden gewijzigd/ingetrokken. 

 

G. Ondertekening 
 
Lelystad, 
 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

 

de secretaris,  de voorzitter, 

 
drs. M.G.E.C. Overmars         L. Verbeek   
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H. Bezwaar 

Tegen ons besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending, op grond 

van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw 

bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en voorzien te zijn van: 

a. uw naam en adres; 

b. de datum; 

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 

d. de gronden van het bezwaar. 

 

Verzoek om voorlopige voorziening 

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 

voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de 

voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA te 's-Gravenhage. 

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening dient u griffierecht te 

betalen. Voor de betaling daarvan ontvangt u bericht van de Afdeling Bestuursrechtspraak. 

 

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 

dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 

bestuursrechter. In artikel 7:1a, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij 

een dergelijk verzoek in leder geval moeten afwijzen wanneer: 

a. het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van het besluit, of 

b. tegen het besluit een ander bezwaarschrift is ingediend waarin eenzelfde verzoek ontbreekt, 

tenzij dat andere bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is. 

 

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, indien de 

zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de 

bevoegde bestuursrechter. 

Proceskostenvergoeding 

Voordat door ons op het bezwaarschrift een beslissing wordt genomen, kunt u op grond van artikel 

7:15 van de Algemene wet bestuursrecht bij ons een verzoek indienen om de kosten, die u in 

verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, te vergoeden. 

Een dergelijke vergoeding wordt in principe echter uitsluitend gedaan voor zover het bestreden 

besluit wordt herroepen wegens een aan ons te wijten onrechtmatigheid. Bij het indienen van het 

verzoek moet u de gevraag de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze 

kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. De beslissing op het verzoek wordt genomen tegelijkertijd 

met de beslissing op het bezwaar. 
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