
Raadsgriffier gemeente Hellevoetsluis T.a.v. Voorzitter van de Raad Per e-mail aan: 

griffier@hellevoetsluis.nl  

Betreft: Schriftelijke vragen art. 37 RvO Vertraagde publicatie Vergunning 

verstrekking  

Tussen 2015 en 2017 leidde de verlening van exploitatievergunningen aan de 

horecagelegenheden De Dijk en Shoarma Dave tot enkele bezwaarschriften. Bij een 

van de zaken werd door de gemeente besloten het bezwaar niet ontvankelijk te 

verklaren omdat de bezwaartermijn zou zijn overschreden; de oorzaak hiervan lag in 

het verschil van ruim een week dat er lag tussen de datum van Verzending en de 

datum van Publicatie van de vergunning. Met verzenddatum 13dec2018 werd in 

december 2018 opnieuw een exploitatievergunning aan horecagelegenheid De Dijk 

verleend, met een daarin vermelde bezwaartermijn van zes weken vanaf 

verzenddatum. Deze vergunning werd op 08jan2019 gepubliceerd in het 

Gemeenteblad en op 09jan209 in het huis-aan-huisblad Groot Hellevoet. Daardoor 

werd de bezwaartermijn van zes weken voor deze vergunning de facto verkort tot 

slechts iets meer dan twee weken.  

De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over deze gang van zaken; daarom deze 

vragen aan het college:  

1. Is het college ermee bekend dat de publicatie van de onderhavige vergunning pas 

drie weken en vijf dagen na de verzenddatum plaatsvond?  2. Is het college het met 

de fractie van de PvdA eens dat de termijn zes weken voor het indienen van een 

bezwaarschrift zoals vastgelegd in artikel 6.7 Awb bedoeld is om belanghebbenden in 

de gelegenheid te stellen desgewenst tijdig en deugdelijk bezwaar aan te tekenen? 3. 

Is het college, met de fractie van de PvdA, van mening dat belanghebbenden door 

deze de facto met 62% verkorte bezwaartermijn aanmerkelijk beperkt werden in hun 

bezwaarmogelijkheden? 4. Realiseert het college zich dat deze gang van zaken ertoe 

kan leiden dat enerzijds belanghebbenden zich door de lokale overheid tekort gedaan 

voelen, en anderzijds (opnieuw) tot spanningen tussen inwoners en de ondernemer? 

5. Kan het college aangeven welke maximale administratieve termijn zij redelijkerwijs 

acceptabel acht tussen de datum verzending en datum publicatie? 6. Kan het college 

uitleggen hoe het proces van deze vergunningsverlening en publicatie heeft 

plaatsgevonden?  
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7. Indien het college met de fractie van de PvdA van mening is dat de redelijke 

administratieve termijn tussen datum verzending en datum publicatie in dit geval (te 

ruim) werd overschreden, kan het dan aangeven wat zij gaat doen om herhaling 

structureel te voorkomen?  

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag schriftelijk en binnen de daarvoor 

geldende termijn tegemoet.  

Met vriendelijke groet,  

Namens de fractie van de PvdA Hellevoetsluis,  

Daan Dankaart, fractievoorzitter 

 


