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Over het beroep met zaaknummer ARN 19 / 7490 WABOA 616 deel ik u het volgende mee. 

De rechtbank heeft uitspraak gedaan. Ik stuur u een kopie van de uitspraak. Indien in deze uitspraak 
wordt verwezen naar een uitspraak met een ECLI-nummer, is de tekst van de betreffende uitspraak 
onder dat nummer gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. 

Tegen deze uitspraak staat voor een belanghebbende en het bestuursorgaan hoger beroep open. Dit dient 
te worden ingesteld binnen zes weken na de datum van verzending van deze uitspraak door een 
beroepschrift en een kopie van deze uitspraak te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In uw beroepschrift moet u vermelden waarom u 
het niet eens bent met de uitspraak. U kunt ook digitaal hoger beroep instellen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk op www.raadvanstate.nl voor meer informatie over het 
indienen van digitaal beroep. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de 
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. 

Hoogachtend,--.—
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uitspraak 
RECHTBANK GELDERLAND 

Zittingsplaats Arnhem 

Bestuursrecht 

zaaknummer: AWB 19/7490 

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 23 OKT. 2132D 
in de zaak tussen 

Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld, te Ermelo, eiseres, 

en 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo, verweerder. 

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: Lisuda Vastgoed B.V., te Ermelo 
(gemachtigde: R. Scholten). 

Procesverloop 

Eiseres heeft beroep ingesteld tegen de niet-ontvankelijkverklaring bij besluit van 
verweerder van 10 december 2019 (het bestreden besluit) van haar bezwaar tegen een van 
rechtswege gegeven omgevingsvergunning. 

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. 

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 juli 2020 op een online zitting. Eiseres is 
daar vertegenwoordigd door R.A. Koolmees en B.S.C. Groeneveld. Verweerder heeft zich 
laten vertegenwoordigen door A.J.C. Gelink. De derde-partij is niet verschenen. 

Overwegingen 

1. In de bijlage bij deze uitspraak staan de wetsartikelen die op deze zaak van 
toepassing zijn. 

2. Bij brief van 13 augustus 2019 heeft verweerder de derde-partij meegedeeld dat van 
rechtswege een vergunning is verleend op haar aanvraag om een omgevingsvergunning voor 
het tijdelijk gebruiken van een eendenstal als opslag voor riet en melkpoeder op de locatie 
Hardemijkerweg 144 te Ermelo. 
Hiertegen heeft eiseres bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is door verweerder bij het bestreden 
besluit wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard. 

3. Uit het bepaalde in de artikelen 6:8, eerste lid, en 3:41, eerste lid, van de Algemene 
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wet bestuursrecht (Awb), die hier van toepassing zijn, volgt dat tegen een besluit op 
aanvraag bezwaar kan worden gemaakt binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager 
is toegezonden of uitgereikt. Dat is niet anders bij een aan de aanvrager toegezonden 
mededeling dat een besluit van rechtswege is gegeven. 
Omdat de brief waarin aan de derde-partij is medegedeeld dat op haar aanvraag een 
vergunning van rechtswege is gegeven, op 13 augustus aan haar is toegezonden, was de 
laatste dag waarop daar bezwaar tegen kon worden gemaakt 24 september 2019. 
Het bezwaarschift van eiseres van 29 september 2019 is op die datum door verweerder 
ontvangen. Het bezwaar is dus te laat gemaakt. 

4. Eiseres heeft gewezen op het verschil in de mededeling over de bezwaartermijn in de 
brief aan de derde-partij van 13 augustus 2019 en de bezwaartermijn die in de publicaties van 
de van rechtswege gegeven beschikking staat. Zij is voor de berekening van de 
bezwaartermijn uitgegaan van brief van 13 augustus 2019. Uitgaande daarvamen de 
publicatiedatum van 21 augustus 2019 kon volgens eiseres tot en met 2 oktober 2019 
bezwaar worden gemaakt. 

5.1 Zoals onder 3 is vastgesteld liep de bezwaartermijn tot en met 24 september 2019. 
Het bezwaar is dus niet tijdig ingediend. Wel zou de termijnoverschrijding verschoonbaar 
kunnen zijn als eiseres terecht stelt dat zij er van mocht uitgaan dat de termijn op 2 oktober 
2019, of in elk geval op of na de datum van ontvangst van haar bezwaar, eindigde. 

5.2. In de brief van 13 augustus 2019 aan de derde-partij staat dat zij en belanghebbenden 
tegen de van rechtswege verleende vergunning bezwaar kunnen maken, dat de termijn voor 
het indienen van een bezwaarschrift zes weken bedraagt en dat die termijn ingaat zodra de 
vergunning is gepubliceerd in het Ermelo's Weekblad. Bij de stukken bevinden zich twee 
publicatieteksten. In de ene is gesteld dat tegen de van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning bezwaar kan worden gemaakt ingaande de dag na bekendmaking van 
het besluit, waarbij als bekendmakingsdatum 13 augustus 2019 is vermeld. In de andere tekst 
is de link tussen de termijn en de verzenddatum van de brief minder duidelijk, maar is ook 
vermeld: "Uiterste bezwaartermijn: 24-9-2019". Met eiseres kan worden vastgesteld dat er 
een discrepantie bestaat tussen de brief en de publicatieteksten, maar dit helpt eiseres niet. 
Het had onder deze omstandigheden op haar weg gelegen zich tijdig tot verweerder te 
wenden, hem op het verschil te wijzen en hier duidelijkheid over te verkrijgen. Dat zij dat 
niet heeft gedaan, maar zonder meer heeft gekozen voor een van deze teksten, die onjuist 
bleek te zijn, komt voor haar rekening en risico. 

5.3. De termijnoverschrijding kan op grond hiervan dan ook niet verschoonbaan worden 
geacht. Van andere omstandigheden die de termijnoverschrijding verschoonbaar maken is 
niet gebleken. Verweerder heeft het bezwaar dan ook terecht niet-ontvankelijk verklaard. 

6. Het beroep is ongegrond. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen 
aanleiding. 
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Beslissing 

De rechtbank: 

verklaart het beroep ongegrond. 

Deze uitspraak is gedaan door mr. drs. J.H. van Breda, rechter, in tegenwoordigheid van 
R. van Diest, griffier. 
De beslissing is in het openbaar uitgesproken op: 

De griffier is verhinderd de uitspraak te 
ondertekenen. 

griffier 

Afschrift verzonden aan partijen op: 

23 OKT, 2020 

23 OKT 2020 
Rechtsmiddel 
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als hoger beroep is 
ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het 
treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze uitspraak 
getroffen voorlopige voorziening. 
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Bijlage.

Wettelijke bepalingen. 

Artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. 
1. Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, 
inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. 
2. Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met 
inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan. 
3. Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te 
nemen. 
4. [...]. 

Artikel 4:20b van de Algemene wet bestuursrecht. 
1. Indien niet tijdig op de aanvraag tot het geven van een beschikking is beslist, is de 
gevraagde beschikking van rechtswege gegeven. 
2. De verlening van rechtswege geldt als een beschikking. 
3.[...]. 

Artikel 4:20c van de Algemene wet bestuursrecht. 
1. Het bestuursorgaan maakt de beschikking bekend binnen twee weken nadat zij van 
rechtswege is gegeven. 
2. Bij de bekendmaking en mededeling van de beschikking wordt vermeld dat de 
beschikking van rechtswege is gegeven. 

Artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht. 
1. De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, 
geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. 
2.[...]. 

Artikel 6:8 van de Algemene wet bestuursrecht. 
1. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de 
voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. 
2 t/m 4 [...]. 

Artikel 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht. 
1. Een bezwaar- of beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn 
is ontvangen. 
2. Bij verzending per post is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend indien het voor 
het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de 
termijn is ontvangen. 

Artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift blijft niet-
ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden 
geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 


