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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 15 november 2021
Onderwerp: Bezwaarprocedure betreffende het besluit van PS van 5 juli 2021 tot vaststelling van
de RES-sen 1.0.
Kenmerk: 1654547/1748414
Bijlagen:
- ontwerp-beslissing op het bezwaarschrift
- het advies van de hoor- en adviescommissie
- uitspraak voorzieningenrechter
Inleiding
Op 5 juli jl. hebben PS de RES-sen 1.0 vastgesteld. Op dezelfde dag hebben PS een kennisgeving die
was ingediend in het kader van de Referendumverordening afgewezen. Tegen beide besluiten van
PS heeft de Stichting Noord-Holland Referendum een bezwaarschrift ingediend. Deze voordracht
ziet op de bezwaarprocedure gericht tegen het besluit tot vaststelling van de RES-sen 1.0. Inzake de
bezwaarprocedure tegen het afwijzingsbesluit van de kennisgeving wordt separaat een beslissing
op bezwaar aan PS voorgelegd.
Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de onafhankelijke hoor- en adviescommissie (verder: de
commissie). De commissie heeft overwogen dat het besluit tot vaststelling van de RES-sen 1.0 niet
openstaat voor bezwaar of beroep omdat het besluit geen rechtsgevolgen heeft. De regionaal
gemaakte afspraken krijgen pas juridische status als ze zijn uitgewerkt en vastgelegd in
omgevingsrechtelijke instrumenten. Besluiten die externe rechtsgevolgen hebben en waartegen
rechtsbescherming openstaat zullen pas in een volgend stadium genomen worden.
Verder overweegt de commissie dat de stichting geen rechtstreeks betrokken belang heeft bij de
RES’en, voorwaarde om als belanghebbende te worden aangemerkt als bedoeld in de Algemene
wet bestuursrecht (artikel 1:2, eerste lid).
De commissie is gelet hierop van oordeel dat het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is als bedoeld
in artikel 7:3 sub a, Awb. Om die reden is afgezien van het horen van partijen. Aan een inhoudelijke
behandeling van het bezwaarschrift is de commissie niet toe gekomen. De commissie is van
oordeel dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Conform dat advies is
bijgevoegd ontwerp-besluit opgesteld. Het advies van de commissie is bijgevoegd.
1.

2. Doelstellingen en evaluatiecriteria

Niet van toepassing

3. Financiering, communicatie en (burger)participatie
Niet van toepassing
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4.
Proces en procedure
De beslissing op het bezwaar wordt met het advies van de commissie naar bezwaarde toegestuurd.
De stichting heeft de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het besluit. Zij heeft overigens ook
tijdens de bezwaarprocedure een verzoek om voorlopige voorziening ingediend tegen het besluit
van PS. Dat verzoek is – ook zonder hoorzitting - afgewezen door de Voorzieningenrechter om
dezelfde reden als hierboven omschreven. De uitspraak is als bijlage bij deze voordracht
opgenomen.
5.

Voorstel

Het presidium stelt u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter presidium

M. Admiraal, griffier presidium
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Ontwerpbesluit

Nr. 66-2021

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van het presidium van 15 november 2021;
gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en gelet op het advies van de hoor- en
adviescommissie d.d. 23 september;

besluiten:
Het bezwaarschrift van de Stichting Noord-Holland Referendum gericht tegen het besluit van 5 juli
jl. tot vaststelling van de RES-sen 1.0 niet-ontvankelijk te verklaren door middel van bijgevoegde
beslissing op bezwaar.

Haarlem, 13 december 2021

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

wnd. statengriffier,
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