
 
 

 
Bezwaar maken bij de provincie 

 
 
Het provinciebestuur heeft een besluit genomen waar u het niet mee eens bent.  
 
U kunt tegen een besluit waarbij u persoonlijk in uw belangen bent getroffen in veel gevallen 
bezwaar maken. Het provinciebestuur bekijkt de zaak dan opnieuw en neemt een besluit naar 
aanleiding van uw bezwaren. 

 

 
Hoe maakt u dit op de juiste wijze kenbaar? 
 
Uw bezwaren kunt u schriftelijk richten aan het provinciebestuur; dit heet een 
bezwaarschrift. Vervolgens krijgt u een uitnodiging om uw bezwaarschrift tijdens een 
hoorzitting toe te lichten. Tijdens een hoorzitting wordt u, maar ook het provinciebestuur, 
gehoord door een onafhankelijke commissie.   

 

 
 
Na de hoorzitting brengt deze commissie advies uit aan het provinciebestuur. Het 
provinciebestuur neemt een besluit op uw bezwaar en houdt daarbij rekening met het 
advies. Als het provinciebestuur afwijkt van het advies wordt de reden daarvan aangegeven.  
 
 
Het bezwaarschrift  
 
Wat vermeldt u in het bezwaarschrift 
- uw naam en adres; 
- de datum; 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; 
- de reden waarom u bezwaar maakt; 
- uw handtekening. 
 
U stuurt vervolgens uw bezwaarschrift naar het provinciebestuur. Het adres staat onder het 
besluit waartegen u bezwaar maakt. Overigens zijn aan het indienen van een bezwaarschrift 
geen kosten verbonden.  
 
Voorbeeld van een bezwaarschrift 
Een voorbeeld van een bezwaarschrift kunt u vinden op de laatste pagina van deze brochure. 
U kunt dit voorbeeld overnemen.  
 
Indiening binnen 6 weken 
Let u erop dat u het bezwaarschrift binnen zes weken ná bekendmaking / verzending van het 
besluit indient. Ook als u nog niet alle gegevens hebt, moet u uw bezwaarschrift toch binnen 
6 weken indienen. U krijgt in dat geval de gelegenheid de ontbrekende gegevens binnen een 
bepaalde termijn aan te vullen. 



 
Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de uitvoering van het besluit wordt 
stopgezet. Hiertoe moet u een apart verzoek indienen bij de rechter; dit heet een verzoek om 
een voorlopige voorziening.  
 
Bezwaar maken voor een vereniging of stichting 
Maakt u bezwaar namens een rechtspersoon, zoals een vereniging of een stichting, dan moet 
het bezwaarschrift ondertekend worden door degenen die volgens de statuten van die 
rechtspersoon bevoegd zijn. Om vast te stellen wie hiertoe bevoegd is, stuurt u een kopie van 
de statuten mee met het bezwaarschrift. 
 
Intrekken bezwaarschrift 
Als u uw bezwaarschrift wilt intrekken, bijvoorbeeld omdat het provinciebestuur tegemoet 
komt aan uw bezwaren, dan kan dat. In principe moet de intrekking schriftelijk gebeuren, 
maar tijdens de hoorzitting kunt u dit ook mondeling doen. 
 
 
De hoorzitting 
 
Openbare hoorzitting  
De hoorzitting vindt circa zes weken na indiening van het bezwaarschrift plaats. U kunt 
getuigen, deskundigen of andere personen meenemen. De voorzitter van de 
bezwarencommissie beslist of de zitting toch achter gesloten deuren moet plaatsvinden. Dit 
kan het geval zijn als er persoonlijke zaken aan de orde komen.  
 
Machtiging bij afwezigheid 
Indien u tijdens de hoorzitting zelf niet aanwezig kunt zijn, maar wel gehoord wilt worden, 
dan kunt u iemand anders het woord laten voeren. Deze persoon moet u dan wel schriftelijk 
machtigen. Dit hoeft niet als uw gemachtigde is ingeschreven als advocaat of procureur. 
 
Geen hoorzitting  
Er hoeft geen hoorzitting te worden gehouden als:  
- het bezwaar duidelijk niet-ontvankelijk is; bijvoorbeeld als u het bezwaarschrift te laat 

indient; 
- het bezwaar duidelijk ongegrond is; dat wil zeggen dat er geen enkele goede reden bestaat 

voor het bezwaar; 
- u aangegeven heeft dat u niet gehoord wilt worden; 
- aan uw bezwaar volledig tegemoet gekomen wordt zonder dat anderen daar nadeel van 

ondervinden.  
 
Stukken indienen en stukken inzien 
U kunt tot tien dagen voor de hoorzitting stukken aanleveren. De stukken liggen voor de 
hoorzitting ter inzage. In de uitnodiging voor de hoorzitting wordt vermeld waar en wanneer 
u deze stukken kunt bekijken. 
 



 
Het advies en het besluit op bezwaar 

 
Het advies 
De bezwarencommissie geeft na afloop van de hoorzitting een advies over het 
bezwaarschrift aan het provinciebestuur. In de meeste gevallen zal het provinciebestuur dit 
advies overnemen. Als het advies niet wordt overgenomen, moet het provinciebestuur 
duidelijk aangeven waarom wordt afgeweken van het advies.  
 
Het besluit op bezwaar 
Over het algemeen mag u een besluit binnen veertien weken na indiening van uw 
bezwaarschrift verwachten.  
Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beginsel beroep 
instellen bij de rechter. In de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld of u beroep kunt 
instellen, bij welke instantie u dat moet doen en binnen welke termijn. 
 
Belangrijke aandachtspunten 
 
Overslaan bezwaarschriftprocedure 
U kunt in uw bezwaarschrift verzoeken de bezwaarschriftprocedure over te slaan. Slechts in 
die gevallen waarin de bezwaarschriftprocedure geen enkele toegevoegde waarde heeft zal 
het provinciebestuur hiermee instemmen en het bezwaarschrift doorzenden naar de rechter.  
 
Kostenvergoeding bezwaarschriftprocedure 
Kosten voor bijvoorbeeld rechtsbijstand kunnen op uw verzoek in bepaalde gevallen voor 
een deel worden vergoed. 
 
Bezwaarschrift elektronisch indienen 
Het bezwaarschrift kunt u ook elektronisch indienen via de website van de provincie Noord-
Holland www.noord-holland.nl. Daarbij wordt u stapsgewijs begeleid met het opstellen van 
een bezwaarschrift.  
Let op: het door u elektronisch ingediende bezwaarschrift kan alleen door het 
provinciebestuur in behandeling worden genomen, als u het bezwaarschrift uitprint, 
ondertekent en per post toestuurt.  
 
Adres voor een verzoek om een voorlopige voorziening  
De voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem 
Sector bestuursrecht 
Postbus 1621 
2003 BR Haarlem 
 
Meer informatie? 
Wilt u meer informatie hebben, dan kunt u contact opnemen met het provinciebestuur van 
Noord-Holland:  
Secretariaat van de Hoor- en adviescommissie 
Postbus 3007  
2001 DA Haarlem  
Houtplein 33 
2012 DE Haarlem 
 

http://www.noord-holland.nl/


T (023) 514 41 41  
E post@noord-holland.nl 
W www.noord-holland.nl. 
 
 
 
 
Model-bezwaarschrift 

 
Dit is een voorbeeld van een bezwaarschrift en geen verplicht model. U kunt dus ook op een andere 
manier een bezwaarschrift opstellen.  

 
 
AWB-BEZWAAR 
 
 
Aan het provinciebestuur van Noord-Holland 
t.a.v. secretaris Hoor- en adviescommissie 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem  
 
 
hier vult u uw woonplaats en datum in 
 
hier vult u achtereenvolgens in uw  
naam: 
adres: 
postcode en woonplaats:   
telefoonnummer: 
 
Geachte, 
 
Hierbij maak ik bezwaar tegen uw besluit van hier vult u de datum in met hier vult u het 
kenmerk van het besluit in betreffende hier vult u het onderwerp in.  
 
De redenen voor mijn bezwaar zijn de volgende: 
hier vult u uw bezwaren tegen het besluit in 
 
 
Hoogachtend, 
op deze plaats zet u uw handtekening  
 
 
Bijlagen 
hier geeft u aan hoeveel bijlagen u meestuurt 
stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee 

 
 
 

 



 
 

deze brochure is bedoeld als handreiking bij de bezwaarschriftprocedure en geeft slechts globale 
informatie. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
Deze brochure is een product van de 4 provincies: Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. 
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