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onderwerp Beslissing op bezwaar m.b.t. afwijzen subsidieverzoek 
groen dak

voorgesteld besluit 1. Overnemen van het advies van de adviescommissie bezwaar, 
beroep en klachten en:
  -  het bezwaar ontvankelijk verklaren
  -  het bezwaar ongegrond verklaren 
  en het bestreden besluit niet te herroepen
 
2. Versturen van de bijgaande ontwerp-brief waarin het 
besluit op bezwaar aan bezwaarmaker wordt 
bekendgemaakt.  

begrotingswijziging vervaardigen? Nee

aanleiding 24 juni 2021 is er een subsidieverzoek ingediend ten behoeve 
van het aanleggen van een groen dak. De aanvraag is getoetst 
aan de bepalingen van het Asb 2013 en specifiek aan 'Hoofdstuk 
19 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten 
behoeve van het aanleggen van een groen dak'. Bij brief van 23 
september 2021 is het subsidieverzoek afgewezen. Tegen dit 
besluit is bezwaar gemaakt. Tijdens de hoorzitting van de 
commissie bezwaar, beroep en klachten (hierna: de commissie)  
heeft bezwaarde gebruik gemaakt van de mogelijkheid om haar 
bezwaren toe te lichten. Op 1 februari 2022 heeft de commissie 
een advies aan uw college uitgebracht.
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Overwegingen en advies
De commissie geeft het volgende samenvattende advies:
 
‘De commissie adviseert Gedeputeerde Staten het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren.’
 

Wij zijn van oordeel dat het advies op goede gronden tot stand is gekomen en u wordt 
derhalve geadviseerd:

- in te stemmen met de inhoud van het advies van de commissie en het bezwaar
ontvankelijk alsmede ongegrond te verklaren en; 
- in te stemmen met en versturen van bijgaande ontwerp-brief waarin het besluit op

bezwaar aan bezwaarmaker wordt bekendgemaakt.

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid

n.v.t.

Bestuurlijke planning en doorlooptijd

n.v.t.

Consequenties besluit

n.v.t.

Financiële consequenties

n.v.t.

Juridische consequenties

n.v.t.

Personele consequenties en inhuur

Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding

Inkoop is niet van toepassing
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Behandeld door Verzonden

Middelburg, 8 maart 2022

Geachte 

Wij hebben besloten uw bezwaarschrift van 3 november 2021 ontvankelijk te verklaren, ongegrond te 
verklaren en hierbij het door u bestreden besluit te handhaven overeenkomstig het advies van de 
commissie bezwaar, beroep en klachten van 1 februari 2022. Voor de motivering van ons besluit 
verwijzen wij u naar de inhoud van het advies, dat als bijlage is bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris



Beroep

Belanghebbenden kunnen schriftelijk beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, 
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

In het beroepschrift neemt u ten minste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u beroep  instelt (zo mogelijk een 
kopie meezenden) en waarom. Het beroepschrift dient te worden ondertekend. U moet het beroepschrift indienen binnen zes 
weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding 
van de termijn kan ertoe leiden dat met uw beroep geen rekening wordt gehouden. Als u overweegt beroep in te stellen, kunt u 
een informatiefolder aanvragen op het telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via 
https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/beroep-instellen

Wij wijzen u erop dat het beroep niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda,
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Bijlagen:
1. Inhoud advies commissie bezwaar, beroep en klachten
2. Procesverbaal commissie bezwaar, beroep en klachten

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.

Behoort bij brief met zaaknummer: 103727 2
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