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De commissieisonarhankerijk.
Zrj adviseert het gemeentebestuur
van Delft over ingediende
bezwaarschriften.
Postadres:
Postbus 78
2600 ME Delft

Behandeld door:

mr. L.N. Boon
tel (01 5) 21971 38
fax (01 5) 219 73 77

Advies van de Adviescommissie voor bezwaarschriften. Kamer lll
Advies nummer: lll0l 3-073
Delft, 22 augustus 2013

Aan het college van burgemeester en wethouders van Delft
Bezwaarschrift

van:

de heer T. Tasma (hierna: bezwaarmaker)

Gedateerd:

16 juli20'13

op:

18 juli 2013

Ontvangen
Besluit

van:

het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college)

Datum

besluit:

26 maart.2013

Datum bekendmaking

besluit:

Onderwerp:
1. Aanleiding

17 april2013

opheffing naaktstrand

tot het bezwaarschrift

Bij besluit van26 maart.2013, bekendgemaakt op 17 april 2013, heeft het college besloten om het besluit
van 2 oktober 1984, waarbij het naaktstrand in de Delftse Hout is aangewezen, in te trekken. Vervolgens
heeft de raad bij besluit van '13 1uni2013, bekendgemaakt op 26 juni2013, het besluit van het college
bekrachtigd.

Tegen dit besluit heeft bezwaarmaker bij brief van 16 juli 2013, ontvangen op 18 juli 2013, een
bezwaarschrift ingediend.
Het bezwaarschrift is om advies in handen gesteld van de adviescommissie bezwaarschriften, Kamer lll
(hierna: de commissie).
2.

Wettelijk kader

Voor de beoordeling van het bezwaarschriftzijn de volgende wettelijke bepalingen van belang:

.

Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr), artikel 430a;

.

Awb, artikel 1:3, eerste lid.

3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het bezwaarschrift
Ingevolge artikel '1:3, eerste lid, van de Awb wordt onder besluit verstaan een schriftelijke beslissing van een
bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Zoals de voorzieningenrechter in zijn uitspraak van 5 juli 2013 met zaaknummer AWB-13, 5171 , heeft
overwogen is de beslissing van 26 maart 2013 om de aanwijzingvan2 oktober 1984 in te trekken niet
gericht op enig rechtsgevolg. Er is derhalve geen sprake van een beslissing van een bestuursorgaan,
inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling waartegen het rechtsmiddel van bezwaar en daarmee
samenhangend de mogelijkheid tot het instellen van beroep openstaat.
De commissie ziet geen aanleiding voor een ander oordeel dan dat van de voorzieningenrechter. De
bezwaren zij n reeds daarom n iet-ontvankelijk.

4. Hoorzitting
De commissie heeft met toepassing van artikel 7:3, aanhef en onder a, van de Awb afgezien van het horen
van bezwaarmaker.
5. Advies

De commissie adviseert u om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Adviescommissie voor bezwaarschriften, Kamer lll
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