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Bijlage(n):   
- Advies van de Awb-adviescommissie PS van 26 augustus 2008 over het bezwaar van de heer Baars 
uit Vianen. 
- Voorstel voor de brief met de beslissing op bezwaar ter ondertekening 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Essentie / samenvatting 
In dit stuk wordt u het advies van de Awb-adviescommissie PS voorgelegd over het bezwaar van 
de heer Baars. Op 19 mei 2008 heeft u het “Strategisch Grondplan taakgebonden aankopen 
Agenda Vitaal Platteland” vastgesteld. Daarin is besloten dat het onteigeningsintrument kan 
worden toegepast bij de verwerving van gronden voor de realisering van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS).  
De boerderij van de heer Baars is in 2005 opgenomen in het Natuurgebiedsplan Uiterwaarden 
Vianen. In zijn beroep hiertegen bij de Rechtbank, is door de provincie aangegeven dat 
aankoop voor de EHS slechts op vrijwillige basis zou plaatsvinden. De heer Baars is van 
mening dat door de vaststelling van het Strategisch Grondplan de provincie zich niet houdt 
aan de toezegging die tijdens de behandeling van het beroep is gedaan. 
De Awb-adviescommissie PS acht het bezwaar kennelijke niet-ontvankelijk. De vaststelling 
van het Strategisch Grondplan opent slechts de mogelijkheid dat in de toekomst in gevallen 
waar dit nodig wordt geacht, tot onteigening over te gaan voor realisering van de EHS. Het 
plan zelf brengt geen verandering in enige rechtspositie. Dit komt pas aan de orde in 
besluitvorming ter uitvoering van het plan. In dat geval wordt er in de jurisprudentie vanuit 
gegaan dat de vaststelling van het plan niet is gericht op rechtsgevolg. Om die reden is er geen 
sprake van een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Als onteigening voor de heer Baars aan de orde 
komt, maar dat is nog niet zeker, kan hij zijn bezwaar inhoudelijk aan de orde stellen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 



Vaststelling beslissing op bezwaar 
 
Financiële consequenties 
geen 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
geen 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
geen 
 

Voorgesteld wordt: 
 
1. het bezwaarschrift van de heer G.A.J. Baars tegen de vaststelling van het “Strategisch 
Grondplan taakgebonden aankopen Agenda Vitaal Platteland” kennelijk niet-ontvankelijk te 
verklaren; 
2. voor de motivering van de beslissing op bezwaar met toepassing van artikel 3:49 van de 
Awb, te verwijzen naar het advies van 26 augustus 2008 van de Awb-adviescommissie 
bezwaarschriften PS; 
3. bijgevoegde beslissing op het bezwaarschrift van de heer G.A.J. Baars vast te stellen en te 
verzenden. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
 



Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 september 2008, afdeling BJZ, nummer 
2008INT228692; 
 
Gelet op het advies van de Awb-adviescommissie PS;  
 
Besluiten:  
 

1. het bezwaarschrift van de heer G.A.J. Baars uit Vianen tegen de vaststelling van het 
“Strategisch Grondplan taakgebonden aankopen Agenda Vitaal Platteland” kennelijk 
niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. voor de motivering van de beslissing op bezwaar met toepassing van artikel 3:49 van 
de Awb, te verwijzen naar het advies van 26 augustus 2008 van de commissie; 

3. bijgevoegde beslissing op het bezwaarschrift van de heer G.A.J. Baars vast te stellen 
en te verzenden. 

 
.

voorzitter, 
 

griffier, 
 



Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Artikel 7:11 Awb 
 
2. Beoogd effect 
Kennelijk niet-ontvankelijk verklaren van bezwaarschrift 
 
3. Argumenten 
Zie inleiding 
 
4. Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
5. Financiën 
n.v.t. 
 
6. Realisatie 
n.v.t. 
 
7. Juridisch 
n.v.t. 
 
8. Europa 
n.v.t. 
 
9. Communicatie 
De brief met de beslissing op bezwaar en het advies van de commissie wordt gezonden aan: 
G.A.J. Baars, wonend op het adres Buitenstad 69, 4132 AB Vianen 

10. Bijlagen 
- Advies van de Awb-adviescommissie PS van 26 augustus 2008 over het bezwaar van de 
heer Baars uit Vianen. 
- Voorstel voor de brief met de beslissing op bezwaar ter ondertekening 
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