Ontheffingsverlening zonder wettelijke bezwaartermijn
Recent is gebleken dat er een ontheffing is verleend waarover wij nogal wat vragen hebben.
In de APV van Houten art 1.8 staat dat aanvragen die korter dan 3 weken voor de beoogde
activiteit zijn ingediend, kunnen worden geweigerd omdat een behoorlijke behandeling van
de aanvraag niet mogelijk is.
Bedoelde aanvraag is op 24 mei binnen gekomen, op 30 mei gepubliceerd en de beoogde
activiteit was 2 juni. Het besluit is verstuurd 30 mei met daarbij een aantal voorwaarden
waaraan voldaan dient te worden. Belanghebbenden werden met deze werkwijze buiten
spel gezet, geen tijd om in bezwaar en beroep te kunnen tegen dit besluit. Op vrijdag 1 juni
is rond 12.30 u via mail contact gezocht met omgevingsloket , college en burgemeester. De
eerste officiële reactie kwam binnen om 18.23 u!!
Dit was een ontvangstbevestiging met de mededeling dat er maandag 4 juni gekeken zou
worden naar de juridische gronden van het bezwaar. Hierop volgde wederom een
mailwisseling waarin door bezwaarmaker werd aangegeven dat er nog tijd was om deze
wederrechtelijke handeling ongedaan te maken en het antwoord volgde zaterdagmorgen en
wederom werd geweigerd de ontheffing in te trekken en dat er een handhaver gestuurd zou
worden???
1 Hoe kan het gebeuren dat er ontheffingen in behandeling worden genomen voor een
activiteit over 9 dagen terwijl de APV daar zo duidelijk over is?
2 Kunt u uitleggen waarom er geen lampje gaat branden wanneer bij voorbaat al duidelijk is
dat de aanvrager nooit aan de verbindende voorwaarden kan voldoen?
3 Wie controleerde of er aan de voorwaarden daadwerkelijk gevolg werd gegeven en hoe
gaat dat dan? Zo ja , Waarom is er geen actie ondernomen op dat moment?
4 Kunt u uitleggen waarom er zo laat gereageerd wordt op spoedeisende zaken?
5 kunt u uitleggen waarom er op dat moment geen inhoudelijk antwoord wordt gegeven,
immers de spoedeisende mail was al uren in het gemeentehuis?
6 Kunt u uitleggen waarom er dagen later pas informatie wordt verzamelt omtrent deze
ontheffingsverlening?
7 Kunt u aangeven waarom burgers geen gelegenheid krijgen om bezwaar te maken.
( publicatiedatum 6 juni) en het tevens onmogelijk wordt gemaakt om een voorlopige
voorziening aan te vragen? ( waar kosten aan verbonden zijn)
8 Hoe vaak komt deze handelswijze voor ?
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