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Reactie dagelijks bestuur op melding aanleg dam met duiker in Ryptsjerk kent geen bezwaarmogelijkheid

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 25 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:164  ‐ Op SmartNewz sinds: 27 januari 2017

It Fryske Gea heeft aan het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân gemeld voornemens te zijn een dam met een duiker van 7 meter lang en met een diameter
van 2,6 meter aan te leggen in een watergang in Ryptsjerk. It Fryske Gea beoogt via die dam een perceel dat bij haar in beheer is te kunnen bereiken voor het
uitvoeren van beheerswerkzaamheden. Gekozen is voor een grote duiker waar een roeiboot, motorboot of kano doorheen kan varen, zodat de achtertuinen van enkele
woningen aan de Westerdyk bereikbaar blijven via de watergang. Het dagelijks bestuur heeft – bij brief van 18 maart 2014 ‐ meegedeeld dat de melding past binnen
de algemene regels, wat betekent dat de activiteit kan worden uitgevoerd. Een van de bewoners die gebruik maakt van de watergang om zijn woning per vaartuig te
bereiken, is het hier niet mee eens. Het dagelijks bestuur heeft het bezwaar van de bewoner niet‐ontvankelijk verklaard, omdat de brief van 18 maart 2014 geen
besluit zou zijn in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb.

ABRvS: Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 23 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2787, is een rechtshandeling een handeling die is gericht op
rechtsgevolg. Het dagelijks bestuur betoogt terecht dat in de Algemene regels bij de keur is bepaald dat voor de voorgenomen activiteit geen vergunningsplicht geldt.
De daarin opgenomen algemene regels vereisen niet dat het dagelijks bestuur reageert op een melding en geven geen bevoegdheid aan het dagelijks bestuur om de
voorgenomen activiteit toe te staan of te weigeren. Dit betekent dat het rechtsgevolg, dat voor de voorgenomen activiteit geen vergunningplicht geldt, rechtstreeks
voortvloeit uit die algemene regels en dat de brief van 18 maart 2014 geen rechtsgevolg heeft. De brief is dus geen besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb, zodat
daartegen niet de mogelijkheid van bezwaar als opgenomen in de Awb openstaat.
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