Ing stuk commissie RGW 16 juni 2021
Van: Bestuur VBMM
Verzonden: woensdag 19 mei 2021 10:38
Onderwerp: spooronderdoorgang Maarsbergen
Geachte mevrouw Engelsman,
In de agenda van de commissie RGW zien wij bij de ingekomen stukken van vandaag
bovengenoemde kennisgeving en delen u mede dat wij hiervan geen kennisgeving ontvingen.
Wellicht is dit gebruikelijk, maar het is sowieso in lijn met onze (slechte) ervaringen.
Een kleine schets:
Op 9 december werd het PIP spooronderdoorgang Maarsbergen “definitief”, waarna wij op 14
december werden gewezen op de vanaf 18 december ter inzage liggende stukken. Tevens werd
medegedeeld dat vanaf deze datum ook de bezwaartermijn van 6 weken inging.
Gedurende onze eerstvolgende complete bestuursvergadering op 20 januari 2021 werd nog
uitgebreid teruggekomen op de gang van zaken rond het PIP en werd besloten eventueel nog in
beroep te gaan en daarover contact op te nemen met de Raad van Staten.
Dit geschiedde d.m.v. een telefonisch overleg met de afdeling bestuursrechtspraak in de laatste week
van januari, waarbij ons werd gewezen op de mogelijkheid om Pro Forma bezwaar aan te tekenen en
de twee beroepstermijnen van 4 weken te gebruiken voor een gedegen voorbereiding.
Deze lijn werd door ons gevolgd, waarna wij op 29 januari 2021 een inschrijving ontvingen waaraan
ook een zaaknummer werd toegekend. Opvallend was wel een wat scherper omschreven griffierecht,
maar de desbetreffende aangesproken ambtenaar vermelde slechts het feit dat er maar 1
beroepstermijn mogelijk was.
Eerst op 8 februari bij een hernieuwd telefonisch contact met de nu wel aanwezige behandelend
ambtenaar de heer N.Verweij, bleek dat ons bezwaar weliswaar was ingeschreven, maar niet zou
worden behandeld gezien het feit dat i.p.v. een Pro Forma indiening, de benodigde stukken aanwezig
moesten zijn op 29 januari 2021. Opening van een beroepsprocedure door middel van een Pro Forma
indiening is niet van toepassing bij een spoedprocedure en dat zou je moeten weten als burger.
Na enig heen en weer gepraat en uitspreken van onze teleurstelling over zoveel onachtzaamheid,
hebben wij medegedeeld niet verder in actie te komen.
Van een niet nakomen van een betalingsverplichting is geen sprake, de procedure is door de afdeling
bestuursrechtspraak administratief verkeerd behandeld. Wij overwegen alsnog hierover een klacht in
te dienen.
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