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Onderwerp: Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Per 1 oktober 2009 is de nieuwe Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking 
getreden. De Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen is hiermee van rechtswege komen te 
vervallen. Er kon maximaal €1.260,- per keer aan dwangsom worden betaald. Sinds de 
inwerkingtreding van de verordening is er drie keer beroep gedaan op de verordening (alle gevallen in 
2008). In alle drie gevallen werd het beroep gehonoreerd, waarbij de maximale dwangsom is 
uitbetaald. De nieuwe wet regelt grotendeels hetzelfde als de provinciale verordening reeds regelde. 
Met deze statenbrief willen wij u informeren over de acties die zijn uitgevoerd om de nieuwe wet 
zowel intern als extern bekend te maken.  
 
Aanleiding 
De inwerkingtreding van de nieuwe Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.  
 
Essentie / samenvatting: 
De bestaande provinciale verordening is van rechtswege komen te vervallen na de inwerkingtreding 
van de nieuwe Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Het is niet eenvoudig om een 
inschatting te geven over het aantal beroepen op de nieuwe wet.  
Enerzijds zal door de landelijke bekendmaking vaker beroep worden gedaan op de nieuwe wet dan het 
geval was voor de verordening. 
Anderzijds kent de wet een verruiming van de termijnen waarbinnen bestuursorganen dienen te 
beslissen over een Wob-verzoek of een bezwaarschrift.  
 
De volgende acties zijn uitgevoerd om aandacht te besteden aan de externe bekendmaking en interne 
kennisoverdracht van de nieuwe wet: 

- informatieve/aanvullende tekst over de nieuwe wet geplaatst op Atrium. 
- een dwangsompassage om aan uitgaande correspondentie toe te voegen. 
- een standaardbrief over de vaststelling van de dwangsom ontwikkeld. Hierin staat de hoogte 

van de dwangsom en op welke wijze dit bedrag is berekend.  
- een stappenplan voor medewerkers van de Provincie waarin is omschreven wat afdelingen 

moeten doen op het moment dat een ingebrekestelling binnenkomt.  
- een nieuwsbericht over de nieuwe wet op de externe site. 

 
De wet heeft betrekking op beslissingen van de provincie met betrekking tot: 

- Aanvragen voor subsidies 
- Afhandelen van bezwaarschriften  
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- Verlenen van vergunningen 
- Besluiten op Wob-verzoeken 
 

Financiële consequenties 
Vanuit de inschatting dat er vijf keer een (maximale) dwangsom betaald zal worden, zullen de 
financiële gevolgen dus in totaal een bedrag van € 6.300,- per jaar met zich brengen. De kosten van te 
betalen dwangsommen zullen door de desbetreffende afdelingen betaald worden. 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
n.v.t.  
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van de gevolgen van inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig 
beslissen.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


