Reglement deelcommissie bezwaar en Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade
Groningen

Reglement van de deelcommissie bezwaar van de Tijdelijke commissie
mijnbouwschade Groningen en van de Tijdelijke commissie advisering
bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen
De deelcommissie bezwaar van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen en de
Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen hebben op
7 januari 2019 het navolgende reglement vastgesteld.
Artikel 1 Begripsbepalingen
In
1.
2.
3.

dit reglement wordt verstaan onder:
Besluit: het Besluit mijnbouwschade Groningen;
Protocol: het Protocol mijnbouwschade Groningen (bijlage 1 bij het Besluit);
deelcommissie mijnbouwschade: de deelcommissie mijnbouwschade, bedoeld in artikel 3 van
het Besluit;
4. deelcommissie bezwaar: de deelcommissie bezwaar, bedoeld in artikel 3 van het Besluit;
5. adviescommissie: de Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade
Groningen, bedoeld in artikel 9 van het Besluit;
6. voorzitter: de voorzitter van de deelcommissie bezwaar dan wel van de adviescommissie of, bij
verhindering, zijn plaatsvervanger;
7. secretaris: de functionaris, bedoeld in artikel 3 van dit reglement;
8. bezwaarde: degene die bij de deelcommissie bezwaar een bezwaar heeft ingediend tegen een
besluit bedoeld in artikel 3 lid 2 van het Besluit;
9. zaakbegeleider: de contactpersoon, bedoeld in artikel 4 lid 1 van het Protocol;
10. deskundige: de deskundige die is aangewezen op grond van artikel 5 van het Protocol.
Artikel 2 Taken en werkwijze van de deelcommissie bezwaar en van de adviescommissie
1. De deelcommissie bezwaar heeft overeenkomstig artikel 3 lid 3 van het Besluit tot taak het
nemen van beslissingen op bezwaar tegen besluiten van de deelcommissie mijnbouwschade.
2. De adviescommissie heeft overeenkomstig artikel 9 van het Besluit tot taak de deelcommissie
bezwaar te adviseren over de te nemen beslissingen op bezwaar in verband met besluiten
bedoeld in artikel 3 lid 2 van het Besluit.
3. Bij de behandeling van een bezwaar en bij de beslissing dan wel de advisering daarover
bestaan de deelcommissie bezwaar en de adviescommissie uit een of meer leden. De
voorzitter kan regels hiervoor stellen.
Artikel 3 Secretaris
1. De deelcommissie bezwaar en de adviescommissie wijzen elk een of meer personen aan die als
secretaris functioneren. Een secretaris functioneert slechts voor een van deze commissies.
2. De secretaris maakt geen deel uit van de deelcommissie bezwaar of van de adviescommissie
en heeft een ondersteunende rol.
Artikel 4 Bezwaarschrift en beslissing op bezwaar
1. De secretaris van de deelcommissie bezwaar vermeldt op een bij deze commissie ingekomen
bezwaarschrift de datum van ontvangst.
2. De deelcommissie bezwaar beoordeelt of het bezwaar aan de daarvoor gestelde eisen voldoet.
Zo nodig vraagt zij aan de bezwaarde om aanvulling. Zij vraagt de adviescommissie advies
over de op het bezwaar te nemen beslissing. Bij dit verzoek voegt de deelcommissie bezwaar
het bezwaarschrift met de daarop betrekking hebbende stukken.
3. Indien de deelcommissie bezwaar van oordeel is dat het bezwaar kennelijk niet tijdig, of niet
door een belanghebbende, is ingediend of betrekking heeft op een kwestie waarin de
mogelijkheid van bezwaar niet openstaat, kan zij het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren
zonder dat de adviescommissie heeft geadviseerd. Voordat zij hiertoe overgaat, deelt zij haar
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voornemen om aldus te beslissen schriftelijk mee aan de bezwaarde. Deze krijgt daarbij de
gelegenheid om binnen twee weken nadien een schriftelijke reactie op dit voornemen in te
zenden.
Artikel 5 Deskundige
1. De adviescommissie kan een of meer deskundigen aanwijzen. Artikel 5 van het Protocol is
hierbij van overeenkomstige toepassing.
2. De deskundige maakt een rapport op. De secretaris zendt het rapport aan de bezwaarde. Deze
krijgt daarbij de gelegenheid om binnen een aan hem op te geven termijn een zienswijze over
het rapport in te zenden aan de adviescommissie.
3. De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing voor de deelcommissie bezwaar.
Artikel 6 Onderzoek ter plaatse
1. De adviescommissie kan een onderzoek ter plaatse houden. De secretaris kan daarvan een
schriftelijk verslag maken.
2. Bij dit onderzoek is aan de zijde van de adviescommissie in elk geval het lid met de technische
achtergrond aanwezig. Daarbij zijn ook de overeenkomstig artikel 5 lid 1 aangewezen
deskundige, de bezwaarde en, indien deze dit wenst, de zaakbegeleider aanwezig.
3. De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing voor de deelcommissie bezwaar.
Artikel 7 Hoorzitting
1. De adviescommissie bepaalt de plaats en het tijdstip van de hoorzitting waarin zij de
bezwaarde en een vertegenwoordiger van de deelcommissie mijnbouwschade kan horen.
2. Indien de adviescommissie met toepassing van artikel 7:3 van de Algemene wet bestuursrecht
afziet van een hoorzitting, deelt de secretaris dit schriftelijk mee aan de bezwaarde.
3. Bij de hoorzitting kan in elk geval behalve de bezwaarde en, indien deze dit wenst, de
zaakbegeleider, ook de overeenkomstig artikel 5 lid 1 aangewezen deskundige aanwezig zijn.
4. Ook een of meer leden van de deelcommissie bezwaar kunnen de hoorzitting bijwonen.
5. Als een deskundige niet zelf aanwezig is bij de hoorzitting, kan de voorzitter bepalen dat de
deskundige langs elektronische weg wordt gehoord.
6. In geval van een onderzoek ter plaatse vindt de hoorzitting zoveel mogelijk aansluitend aan dit
onderzoek plaats.
7. De secretaris kan een verslag van de hoorzitting maken. Het verslag bevat in dat geval een
zakelijke vermelding van wat daar is verklaard en van wat verder tijdens de hoorzitting is
voorgevallen.
8. Indien de deelcommissie bezwaar na verkregen advies van de adviescommissie een hoorzitting
gelast, zijn de leden 1-5 en 7 van overeenkomstige toepassing. De secretaris zendt bij de
oproeping van de bezwaarde voor de hoorzitting van de deelcommissie bezwaar het advies van
de adviescommissie mee.
Artikel 8 Nader onderzoek
1. De adviescommissie kan te allen tijde een nader onderzoek instellen indien zij dat gewenst
acht.
2. De secretaris zendt de uit het nadere onderzoek verkregen informatie in afschrift aan de
bezwaarde.
3. De bezwaarde krijgt de gelegenheid om binnen een aan hem op te geven termijn te reageren
op de uit het nadere onderzoek verkregen informatie.
4. De adviescommissie kan uit eigen beweging of op verzoek van de bezwaarde besluiten om
naar aanleiding van nadere informatie een nieuwe hoorzitting te houden.
5. De leden 1-4 zijn van overeenkomstige toepassing voor de deelcommissie bezwaar.
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Artikel 9 Beraadslaging, advies en beslissing op bezwaar
1. De adviescommissie beraadslaagt met gesloten deuren over het door haar uit te brengen
advies.
2. Zij beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de
voorzitter de doorslag.
3. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaar.
4. Het advies vermeldt de namen van de voorzitter en de leden die aan het advies hebben
meegewerkt. De voorzitter ondertekent het advies.
5. De deelcommissie bezwaar beslist op het bezwaar. De leden 1-4 zijn hierbij van
overeenkomstige toepassing.
6. Indien de beslissing van de deelcommissie bezwaar afwijkt van het advies van de
adviescommissie, vermeldt zij in haar beslissing de reden van deze afwijking.
7. De secretaris verzendt de beslissing aan de bezwaarde. Hij voegt daarbij het advies van de
adviescommissie, tenzij dit advies al op grond van artikel 7 lid 8 aan de bezwaarde is
toegezonden.
Artikel 10 Wijziging reglement en slotbepaling
1.

2.

De deelcommissie bezwaar en de adviescommissie kunnen tezamen dit reglement wijzigen.
Bij verschil van mening tussen de commissies is elk van de commissies bevoegd tot
wijzigingen van bepalingen over de eigen commissie. Bij wijzigingen is artikel 9 lid 2 van
overeenkomstige toepassing.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de desbetreffende
commissie.
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