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Geen sprake van een niet‐verwijtbaar niet indienen van een zienswijze en geen sprake van verschoonbare
termijnoverschrijding

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 5 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2284  ‐ Op SmartNewz sinds: 13 juli 2019

Het college van gedeputeerde staten van Noord‐Holland heeft aan Bin2Barrrel B.V. een omgevingsvergunning onder voorschriften verleend voor het oprichten van een
inrichting voor het verwerken van niet herbruikbare en niet gevaarlijke kunststofhoudende afvalstromen tot olie en char door middel van een pyrolyseproces aan de
Petroleumweg te Amsterdam (aan de Jan van Riebeeckhaven op het industrieterrein Westpoort).

De voorzieningenrechter stelt ambtshalve vast dat appellant het niet eens is met het besluit van 9 oktober 2015, maar eerst bij brief van 20 maart 2018 daartegen
beroep heeft ingesteld. Dit is niet binnen de in artikel 6:7 van de Awb vermelde termijn voor het indienen van een beroepschrift van zes weken na de terinzagelegging
van het besluit. De voorzieningenrechter stelt verder vast dat appellant geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Er is geen grond voor het oordeel dat het college de edities Nieuw West I en II van "De Echo" niet had mogen gebruiken als middel ter kennisgeving van het
ontwerpbesluit en het besluit van 9 oktober 2015. Dat appellant niet woont in het verspreidingsgebied van deze edities brengt dat niet met zich. Het had op zijn weg
gelegen om maatregelen te treffen om van de inhoud van de hem mogelijk betreffende publicaties kennis te kunnen nemen waarbij in aanmerking wordt genomen dat
de publicaties tevens in de digitale editie van "De Echo" beschikbaar waren op het internet. Bovendien heeft het college kennis gegeven van het ontwerpbesluit en het
besluit van 9 oktober 2015 op de website van de provincie Noord‐Holland, van de Omgevingsdienst en bij het Algemeen en Sociaal Loket van het stadsdeel Centrum.
Vergelijk de uitspraken van de Afdeling van 23 juli 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:2785)  en 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:673). Van een niet‐verwijtbaar niet indienen
van een zienswijze, dan wel een verschoonbare termijnoverschrijding is dan ook geen sprake. De rechtbank heeft het beroep van appellant dan ook terecht, zij het op
andere gronden, niet ontvankelijk verklaard.

Mr.drs. C.C.J. (Carmen) Hartendorf (Lexquis)
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