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Klacht over rechtsmiddelenclausule omgevingsvergunningen van rechtswege 
 

Geacht college, 

Op 15 april jl. heb ik via het contactformulier op uw website onder uw aandacht 
gebracht dat door u bij de bekendmaking van de van rechtswege verleende 
omgevingsvergunningen een onjuiste rechtsmiddelenclausule wordt gehanteerd.  
In de clausule is ten onrechte vermeld dat bij een vergunning van rechtswege de 
bezwaartermijn van zes weken geldt vanaf de datum waarop de vergunning van 
rechtswege is ontstaan. Ingevolge artikel 6:8 Awb vangt de termijn immers aan met 
ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend is 
gemaakt. Daarnaast is ten onrechte vermeld dat het indienen van een bezwaarschrift de 
werking van het besluit niet opschort. De werking wordt immers wel opgeschort. Zie 
artikel 6.1 lid 4 Wabo: de werking van het besluit wordt opgeschort totdat op het bezwaar 
is beslist.  
 
Op 15 mei jl. ontving ik een e-mail van uw medewerker mevrouw K. Fräser:  

“Hierbij een reactie op uw bericht van vrijdag 15 april 2011. Wij zullen naar 
aanleiding van uw opmerkingen, de betreffende bezwaarclausule nogmaals laten 
nakijken door de afdeling Juridische Zaken. Bedankt voor uw input en onze excuses 
voor de late reactie.”  
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Daarna is echter niets veranderd. Op 25 mei jl. heb ik u dit via een e-mail aan 
stadsdeel@zuid.amsterdam.nl laten weten. Ook dit leidde niet tot een reactie of 
verandering.  
 
Op 15 juni jl. heb ik mij gewend tot mevrouw C. Kruissink, jurist van het Team Juridische 
zaken. Zij antwoordde mij de volgende dag per e-mail:  

“Met dank voor uw reactie. U heeft gelijk. Wij zullen onze bezwaarclausule 
aanpassen.”  

Dit is echter nog steeds niet gebeurd. U krijgt van mij een dikke onvoldoende. 

Hoogachtend, 

 
mr. F.C.S. Warendorf, 
contactpersoon Bomenstichting 

 


