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Natuurbeschermingswet: vergunning voor de aanleg van het 7e 

landschapskunstwerk in het Zwarte meer  

Geacht college, 

 

Op 5 juni 2015 hebben wij via Paul de Kort uw aanvraag ontvangen voor het aanleggen van het 7e 

landschapskunstwerk Pier+Horizon in het Zwarte meer. Onderdeel van de aanvraag is een 

natuurtoets van bureau Ecogroen. In dit verband is het van belang om vast te stellen of er negatieve 

gevolgen voor de instandhouding-doelstellingen kunnen optreden in Natura 2000-gebied Zwarte 

meer. 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, 

 

Mr. Drs. T. van der Wal         L. Verbeek 
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een verzoek voor een vergunning op grond 

van artikel 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998. 
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Bijlagen 

Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 

A. Onderwerp aanvraag 

Op 5 juni 2015 hebben wij via kunstenaar Paul de Kort een aanvraag van de gemeente 

Noordoostpolder ontvangen voor het aanleggen van het 7e landschapskunstwerk Pier+Horizon in het 

Zwarte meer. Het 7e landschapskunstwerk Pier+Horizon bestaat uit een pier in de vorm van een 

vlonderpad dat in totaal 125 meter het Zwarte Meer insteekt, gemeten vanaf de waterlijn langs de 

Zwartemeerdijk. De pier is gesitueerd in de lijn van de voormalige zes kilometer lange strekdam 

tussen vluchthaven Kraggenburg en de monding van het Zwarte Water bij Genemuiden. Rond de kop 

van de pier staan 42 stalen palen in de bedding van het meer. De palen steken ongeveer 3 meter 

boven NAP uit. Het veld van palen meet 240 meter in diameter (een kleine 6 hectare). Aan 20 palen 

zijn drijvende kraggen bevestigd met een afmeting van 16 bij 2 meter, die aan één korte zijde 

middels een draaimechaniek zijn verankerd aan een paal. De kraggen drijven op het water en 

kunnen 360° rond de paal draaien. Hierdoor zal het kunstwerk bij iedere windrichting een ander 

aanzicht hebben aangezien deze kraggen met windrichting meedraaien. De kraggen zijn beplant 

met inheemse water- en moerasplanten. Waar het vlonderpad aansluit op de dijk wordt een 12 

meter lange stortstenen pier met een betonnen looppad aangelegd. Een verschuifbaar vlonderdeel 

aan het eind van de stortstenen pier maakt het mogelijk het vlonder af te sluiten zodat het niet 

toegankelijk is. Vanaf de kruin van de dijk tot aan de pier wordt een verhard pad met twee trappen 

(op de steilste stukken) aangelegd. Onderdeel van de aanvraag is een natuurtoets van bureau 

Ecogroen van 1 juni 2015. 

B. Procedure 

De vergunningaanvraag is op 5 juni 2015 ontvangen. Ingevolge artikel 42, eerste lid van de Nbwet 

moet binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag een definitief besluit zijn genomen. Naar 

aanleiding van deze aanvraag zijn op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, 

Vereniging Natuurmonumenten, Natuurvereniging IJsseldelta Kampen, Rijkswaterstaat Midden-

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

C. Wettelijk kader 

De Nbwet is per 1 oktober 2005 het nationale wettelijke kader voor toetsing van activiteiten, 

plannen, projecten en handelingen met mogelijke gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen 

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

(HB). De activiteiten zullen worden uitgevoerd in het Zwarte Meer. Het Zwarte Meer is in 1990 

aangewezen als staatsnatuurmonument uit het oogpunt van natuurschoon en 

natuurwetenschappelijke waarde. Het Zwarte Meer is op 23 december 2009 (kenmerk PDN/2009-

074) definitief aangewezen als Natura 2000-gebied en speciale beschermingszone voor de volgende 

habitattypen en soorten: 
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• Habitattypen: ‘Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden’, ‘Ruigten en zomen’ en ‘Glanshaver-  

   en vossenstaarthooilanden’. 

• Habitatrichtlijnsoorten: Grote modderkruiper, kleine modderkruiper, rivierdonderpad en  

   meervleermuis.  

• Broedvogels: Roerdomp, purperreiger, porseleinhoen, snor, rietzanger en grote karekiet. 

• Niet-broedvogels: Fuut, aalscholver, lepelaar, kleine zwaan, toendrarietgans, kolgans, grauwe  

   gans, smient, krakeend, wintertaling, pijlstaart, slobeend, tafeleend, kuifeend, meerkoet, grutto  

   en zwarte stern. 

Met de aanwijzing als Natura 2000-gebied is het aanwijzingsbesluit als staatsnatuurmonument voor 

het Zwarte Meer in overeenstemming met artikel 15a, tweede lid van de Nbwet komen te vervallen. 

Artikel 15a, derde lid bepaalt dat de doelstellingen betreffende het herstel en behoud van het 

natuurschoon en de natuurwetenschappelijke betekenis van het oorspronkelijke natuurmonument 

deel uitmaken van de instandhoudingsdoelstelling voor het Natura 2000-gebied. De 

bevoegdheidsverdeling voor de vergunningverlening onder de Nbwet is geregeld in artikel 2, eerste 

lid en artikel 2a, tweede lid. Aangezien het Zwarte Meer grotendeels is gelegen in de provincie 

Flevoland zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor deze beoordeling. Omdat 

de mogelijke effecten zich eveneens grotendeels beperken tot het grondgebied van de provincie 

Flevoland zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland in overeenstemming met artikel 2a, tweede lid 

van de Nbwet zelfstandig bevoegd tot het verlenen van een vergunning. In overeenstemming met 

artikel 19d, eerste lid van de Nbwet 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 onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de 

instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde 

lid (d.w.z. de instandhoudingsdoelstellingen voor beschermde natuurmonumenten), 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. In 

overeenstemming met artikel 19e van de Nbwet houden Gedeputeerde Staten bij het verlenen van 

een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid rekening met: de gevolgen die een project, 

waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft kan hebben voor een Natura 2000-gebied, gelet op 

de instandhoudingsdoelstelling van dat gebied een op grond van artikel 19a of artikel 19b 

vastgesteld beheerplan, en  vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede 

regionale en lokale bijzonderheden. Artikel 19ia, tweede lid van de Nbwet stelt, dat wanneer de 

instandhoudingsdoelstelling voor een Natura 2000-gebied mede betrekking heeft op de 

doelstellingen van een beschermd natuurmonument, een aanvraag van een vergunning als bedoeld 

in artikel 19d, eerste lid, tevens als een aanvraag van een vergunning als bedoeld in het artikel 16, 

eerste lid wordt opgevat. Met dien verstande dat de tekst van het definitieve aanwijzingsbesluit als 

Natura 2000-gebied leidend is voor wat betreft de instandhoudingsdoelstelling van het gebied. 

D. Inhoudelijke beoordeling 

Op dit moment is er nog geen beheerplan onder de Nbwet vastgesteld voor het Zwarte Meer. 

Gedeputeerde Staten maken voor de toetsing gebruik van het definitieve aanwijzingsbesluit met 

instandhoudingsdoelstellingen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de doelen- en 

profieldocumenten die destijds door het Ministerie van LNV zijn uitgebracht en van aanvullende 

informatiebronnen over actuele natuurwaarden. De beoordeling van de aanvraag en de 

bijbehorende belangenafweging vindt plaats in drie stappen. Deze stappen zijn: 

 

1. Identificeren van mogelijke negatieve effecten; 

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

3. Toets aan de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. 
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Stap 1: Identificeren van mogelijke negatieve effecten: 

- Achteruitgang kwaliteit en areaalverlies van vegetaties met fonteinkruiden; 

- Afname functionaliteit leefgebied en/of verstoring van de vissoorten grote en kleine 

modderkruiper en rivierdonderpad; 

- Afname functionaliteit leefgebied en verstoring meervleermuis; 

- Afname populatie en verstoring van de broedvogels roerdomp, purperreiger, porseleinhoen, snor, 

rietzanger en grote karekiet; 

- Afname van de draagkracht van het leefgebied en verstoring van de niet-broedvogels fuut, 

aalscholver, lepelaar, kleine zwaan, toendrarietgans, kolgans, grauwe gans, smient, 

krakeend, wintertaling, pijlstaart, slobeend, tafeleend, kuifeend, meerkoet en zwarte 

stern; 

- Negatieve cumulatie met anderen projecten. 

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

- De werkzaamheden vinden alleen bij daglicht plaats (verstoring van de meervleermuis en van ’s 

nachts rustende watervogels wordt daardoor uitgesloten); 

- De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in het najaar (de voor waterplanten kritische 

groeiperiode van april en mei wordt hierdoor ontzien); 

- De werkzaamheden vinden plaats na het broedseizoen (er vindt geen verstoring van broedvogels 

plaats). 

- In het kunstwerk is een voorziening opgenomen waarmee toegang tot de pier kan worden 

voorkomen. Hierdoor wordt verstoring van vogels gedurende de wintermaanden voorkomen. 

- In overleg met Natuurmonumenten en Waterschap Zuiderzeeland (en/of Rijkswaterstaat) zullen er 

verbodsborden worden geplaatst om: betreding in de winter te voorkomen, aanmeren 

jaarrond te voorkomen, honden mee te nemen en betreding tot daguren te beperken. 

- Op het kunstwerk wordt geen verlichting aangebracht. 

- De onderzijde van de pier wordt op minimaal op NAP + 0,3m hoogte geplaatst waardoor 

golfdemping wordt voorkomen. 

Stap 3: Toets aan de instandhoudingsdoelstellingen: 

Bij de vergunningaanvraag is een natuurtoets gevoegd. Ook zijn door de aanvrager op enkele 

onderdelen na het indienen van de aanvraag nog een aantal vragen onzerzijds beantwoord waardoo

een duidelijk beeld is ontstaan van de geplande werkzaamheden en de verwachte effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen.  

Habitattypen 

De habitattypen ‘Ruigten en zomen’ en ‘Glanshaver- en vossenstaarthooilanden’ zijn habitattypen 

die zich op de oever van het Zwarte Meer bevinden. Deze habitattypen bevinden zich niet op de 

locatie van de ingreep noch in de onmiddellijke omgeving daarvan. Effecten op de 

instandhoudingsdoelen zijn uitgesloten. Het realiseren van ondiepe zones in de Zwarte Hoek staat 

een toekomstige gewenste uitbreiding van het habitattype ‘Glanshaver- en vossenstaarthooilanden’ 

evenmin in de weg. Het kunstwerk wordt niet gerealiseerd in het habitattype H3150 'Meren met 

krabbenscheer en fonteinkruiden'. Er is derhalve geen sprake van aantasting van dit habitattype. 

Van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen is geen sprake. 

 

Habitatrichtlijnsoorten 

Het plangebied ligt buiten het huidige leefgebied voor beide soorten modderkruipers. De aanleg van 

het kunstwerk zal dan ook geen verstorende effecten hebben op de huidige populatie van deze 

soorten. Bij de aanleg wordt een klein deel (circa 3-4 meter oeverlengte) leefgebied van de 

rivierdonderpad verwijderd voor realisatie van de pier. Daarentegen wordt nieuw leefgebied 

aangelegd in de vorm van de nieuwe stortstenen pier (met een oeverlengte circa 25 meter). Per 

saldo ontstaat er meer leefgebied voor de soort en is er sprake van een positief effect. 
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De meervleermuis jaagt ‘s nachts boven open water op insecten. Door het vlonder en de omliggende 

palen met drijvende, begroeide kraggen wordt een klein deel van het Zwarte Meer minder open van 

karakter. Desondanks blijven er meer dan voldoende foerageermogelijkheden voorhanden op het 

uitgestrekte meer. De begroeide kraggen trekken daarnaast insecten aan waardoor de 

voedselsituatie voor vleermuizen ter hoogte van het kunstwerk verbetert. De aanlegwerkzaamheden 

worden bij daglicht uitgevoerd waardoor er ook geen effecten optreden als gevolg van 

lichtverstoring.  

 

Broedvogels 

Voor roerdomp, purperreiger, porseleinhoen en snor ontbreekt geschikt broedhabitat binnen de 

invloedssfeer van het plan. Effect op instandhoudingsdoelen voor deze soorten zijn dan ook 

uitgesloten. In de (water)rietkraag, ruim 100 meter ten noordoosten van het kunstwerk zijn de 

afgelopen jaren territoria van Rietzanger en Grote Karekiet vastgesteld (gegevens NDFF, SOVON). 

Het aantal broedparen van de grote karekiet voldoet (nog) niet aan de doelstelling. De populatie in 

het Zwarte Meer is langzaam afgenomen van boven de 40 broedparen begin jaren '90 tot rond de 30 

nu. De populatie langs de Zwartemeerdijk is vrij constant (5-7 broedparen in de periode 2004 -

2012), ondanks de landelijk negatieve trend. De hoofdmoot van de langs het Zwarte Meer 

broedende rietzangers is in de brede rietlanden langs de zuid- en oostoever te vinden. Langs de 

Zwartemeerdijk gaat het om een relatief kleine (deel)populatie, ook de populatie rietzangers 

bevindt zich onder het instandhoudingsdoel. Gedurende de aanleg van het kunstwerk worden beide 

soorten niet of nauwelijks verstoord. De soorten bevinden zich op geruime afstand (Grote karekiet 

en Rietzanger: >100m) van de werkzaamheden. Hinder en verstoring van de soorten door licht, 

geluid of trillingen treedt niet op. Werkzaamheden vinden plaats in september en begin oktober. De 

soorten zijn niet gevoelig voor (tijdelijke) vertroebeling van het water en er is geen sprake van 

vernietiging van biotoop. Er worden weinig bezoekers verwacht. Uit golfonderzoek door Van Rooij 

(zie natuurtoets) blijkt dat negatief effect op ontwikkeling van sterk en overjarig riet (en daarmee 

geschikt broedbiotoop voor Grote karekiet) als gevolg van een vlonder (met onderzijde) op NAP + 

0,3m niet te verwachten is. Significant negatief effecten zijn dan ook uitgesloten. 

Niet-broedvogels 

Van de voor het Natura 2000-gebied Zwarte Meer aangewezen 17 niet-broedvogelsoorten zijn Fuut, 

Aalscholver, Kleine zwaan, alle ganzen- en eendensoorten. Meerkoet en Zwarte stern in meer of 

mindere mate te verwachten in of nabij de planlocatie. Lepelaar en Grutto worden ter hoogte van 

de plannen niet verwacht omdat geschikt biotoop ontbreekt, beide soorten worden in de verdere 

effectbeoordeling dan ook buiten beschouwing gelaten. Zwarte stern is met name in de periode mei 

tot en met augustus aan te treffen. Deze soort foerageert in vlucht boven open water, met name 

rondom de monding van het Zwarte Water en het Vogeleiland in de zuidoosthoek van het meer, 

buiten de verstoringzone van de werkzaamheden. Indien er werkzaamheden zouden plaatsvinden in 

de periode mei t/m augustus zou dit daarom geen negatief effect hebben op deze soort. Volgens de 

planning zouden de werkzaamheden voor half oktober moeten zijn afgerond, significant negatieve 

effecten als gevolg van de werkzaamheden op de overige niet-broedvogels zijn daarom op voorhand 

uit te sluiten. Omdat de pier in de wintermaanden niet toegankelijk is treedt ook geen verstoring op 

door gebruik van het landschapskunstwerk. 

 

Beschermd en Staatsnatuurmonument 

Onder het aspect Natuurschoon worden in beide aanwijzigingbesluiten de aantrekkelijkheid van het 

gebied door de grote openheid en het natuurlijk karakter van de zuidelijke en oostelijke oevers 

genoemd. Het kunstwerk wordt aan de noordzijde van het Zwarte Meer gerealiseerd waardoor van 

effect op het natuurlijk karakter van de oost- en zuidoever geen sprake is. Met realisatie van het 

kunstwerk wordt in zeer beperkte mate en in een gering deel van het Zwarte Meer de openheid 

verminderd. Het kunstwerk is buitengewoon transparant en er is geen sprake van grote obstakels die 

het uitzicht belemmeren. Vermoedelijk is het kunstwerk alleen vanaf de noordoever zichtbaar en 

gezien de afstand vanaf de oost- en zuidoever niet zichtbaar. Tot slot is het kunstwerk gebaseerd op 

natuur en natuurlijke principes en zal het snel aantrekkelijk rust- en foerageergebied worden voor 
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diverse soorten (zie eerde paragrafen). Daarom wordt geconcludeerd dat het kunstwerk geen 

afbreuk doet aan het Natuurschoon van het Zwarte Meer. 

 

Cumulatie 

Cumulatie van verstoring (van niet-broedvogels) gedurende realisatie is niet aan de orde: in de 

vergunning aan Rijkswaterstaat voor realisatie van de luwtedammen is een voorschrift opgenomen 

dan niet in de winterperiode mag worden gewerkt. Ter voorkoming van verstoring van niet-

broedvogels zal eenzelfde voorschrift voor realisatie van het kunstwerk worden toegepast. 

Cumulatie van vertroebeling van het water treedt niet op omdat nauwelijks sprake is van 

vertroebeling als gevolg van realisatie van het kunstwerk. 

Cumulatie van golfdemping treed evenmin op: de luwtedammen en het kunstwerk worden 

weliswaar in eikaars nabijheid gerealiseerd (< 500 meter) maar omdat de golven onder de pier door 

kunnen is van cumulatie van golfdemping geen sprake. 

E. Zienswijzen en reactie op zienswijzen 

Er is een zienswijze binnengekomen van Natuurvereniging IJsseldelta. De vereniging stemt in met de 

planontwikkeling. Daarnaast is een zienswijze binnengekomen van Vereniging Natuurmonumenten. 

Deze komt in het kort op het volgende neer: De Grontmij heeft golfberekeningen uitgevoerd om de 

effecten op de smalle rietkraag langs de Zwartemeerdijk te kunnen toetsen. Het behoud van de 

vitaliteit van deze rietkraag als broedbiotoop van de Grote Karekiet is van groot belang om de staat 

van instandhouding van deze bijzondere soort niet verder te laten verslechteren. De golfberekening 

maakt enkel op voorhand een risico-inschatting. Negatieve effecten kunnen zich door onvoorziene 

omstandigheden alsnog voordoen na realisatiefase. Wij verzoeken u daarom een voorwaarde op te 

nemen in de vergunning om deze monitoring te herhalen gedurende drie jaar nadat het kunstwerk is 

aangelegd. Daarnaast verzoeken wij u om een voorwaarde op te nemen ter mitigatie wanneer 

negatieve effecten zich toch voordoen op het broedbiotoop. 

 

Reactie GS Flevoland 

Uit de golfberekening van Van Rooij (zie aanvraag) blijkt dat er geen sprake van golfdemping zal 

zijn wanneer de onderzijde van de pier op tenminste + 0,3m NAP hoogte wordt geplaatst. 

Monitoring van golven gedurende 3 jaar is daarom niet opportuun. De populatie grote karekieten in 

het Zwarte Meer wordt wel jaarlijks gemonitord door Sovon. Wanneer het aantal broedparen de 

komende jaren plotseling zou afnemen dan is dat zeker een reden tot overleg met de aanvrager en 

eventueel opnieuw bezien van de vergunning (behalve natuurlijk wanneer oorzaken duidelijk elders 

liggen). 

F. Kennisgeving en afschriften 

Van dit besluit zal conform artikel 42, derde lid van de Natuurbeschermingswet 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: 

- Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Directie Natuur. 

- Provincie Overijssel; 

- Vereniging Natuurmonumenten; 

- Rijkswaterstaat Midden-Nederland; 

- OFGV, Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. 

G. BESLUIT 

Gedeputeerde Staten van Flevoland HEBBEN BESLOTEN op grond van artikel 16 en 19d van de 

Natuurbeschermingswet 1998;  vergunning te verlenen aan gemeente Noordoostpolder, voor de 

aanleg van het 7e landschapskunstwerk Pier+Horizon in het Zwarte Meer. Aan deze vergunning zijn 

de volgende voorwaarden verbonden: 

 

1. De aanlegwerkzaamheden worden buiten de broedtijd van de grote karekiet (15 april-15 juli)  

    uitgevoerd in de periode 1 maart – 15 april en 15 juli-15 oktober. 
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2. Het gebruik van de vergunning mag niet eerder plaatsvinden dan nadat de vergunninghouder  

    hiervan tenminste 24 uur van te voren melding van heeft gemaakt via het e-mailadres  

    handhaving@ofgv.nl. 

3. Voor vervolgacties na een onderbreking van langer dan een maand, dient opnieuw een melding  

    gedaan te worden. 

4. De pier mag in de periode van 15 oktober tot 1 maart niet worden betreden. Er wordt een  

    verschuifbaar vlonderdeel geplaatst waardoor betreding van de pier onmogelijk wordt gemaakt.

    Verschuiving dient jaarlijks uiterlijk op 15 oktober plaats te vinden zodat de pier hierna niet  

    betreden kan worden, terugplaatsing kan vanaf 1 maart. 

5. De pier mag alleen betreden worden van zonsopgang tot zonsondergang. 

6. Vaartuigen mogen niet aanleggen aan de pier. 

H. Bezwaar en beroep 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 

ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 

adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 

van het bezwaar. Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende 

informatieblad. 

I. Ondertekening 

Lelystad,  

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

de secretaris,  de voorzitter, 
 
Mr. Drs. T. van der Wal         L. Verbeek 
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Bezwaar 

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 

weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 

ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar is gericht en 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 

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 

Haag. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u 

griffierecht heeft betaald. De Raad van State laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke 

wijze u dit kunt overmaken. 

 

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 

administratieve rechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald 

dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is 

gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere 

belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en 

dit bezwaarschrift ontvankelijk is. 

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

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

bevoegde rechter. 

 

Proceskostenvergoeding 

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 

bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek  

kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw 

bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 

rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 

uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag 

van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 

heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 

genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 

 

  




