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Bezwaar en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
 

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken 

U kunt bezwaar maken als aanvrager van het besluit of als belanghebbende.  

1. Dien uw bezwaar vooral binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit in. Na 6 weken is 

het besluit onherroepelijk. Dan heeft bezwaar maken geen zin meer. 

2. Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval: 

a. Uw naam en adres, en/of de naam en adres van degene voor wie bezwaar maakt. 

b. De datum en de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. 

c. De reden waarom u het niet eens bent met het besluit. 

d. Uw handtekening ( als u uw bezwaar per post stuurt). 

3. Verstuur uw bezwaar via het digitale loket op www.lochem.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Heeft u geen DiGiD? Dan kunt u uw bezwaar ook per post sturen naar de gemeente Lochem, 

Postbus 17, 7240 AA LOCHEM. 

De gemeente vraagt advies aan de commissie Bezwaarschriften 

De commissie Bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie. Deze commissie informeert u over 

de behandeling van uw bezwaar en brengt een advies uit aan de gemeente. Op basis van dit advies 

neemt de gemeente een nieuw besluit. 

Meer informatie over de bezwaarprocedure leest u op www.lochem.nl/bezwaarprocedure. 

Bent u het niet eens met het besluit dat volgt op uw bezwaar? Dan kunt u hiertegen in beroep 

gaan 

U kunt in beroep gaan als aanvrager of als belanghebbende. 

1. Dien uw beroep binnen 6 weken na bekendmaking van het nieuwe besluit in. Na 6 weken is 

het nieuwe besluit onherroepelijk. Dan kunt u niet meer in beroep gaan. 

2. In uw beroepschrift staat in elk geval: 

a. Uw naam en adres, en/of de naam en adres van degene voor wie u in beroep gaat. 

b. De datum en de omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat. 

c. De reden waarom u het niet eens bent met het besluit. 

d. Een kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat. 

e. Uw handtekening, als u uw bezwaar per post stuurt. 

3. Uw beroepschrift stuurt u naar de organisatie die is vermeld in het besluit (bijvoorbeeld de 

Rechtbank Gelderland of de Raad van State). 

Bent u het niet eens met een besluit dat is voorbereid met de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Awb), dan kunt u hiertegen in beroep gaan. 

U kunt beroep indienen als u een zienswijze hebt ingediend tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage is 

gelegd en belanghebbende bent bij het besluit. De verplichting van een zienswijze geldt niet wanneer 

het besluit anders is dan het ontwerpbesluit en uw beroep tegen deze verandering is gericht. 

Verstuur uw beroep via het digitale loket op www.rechtspraak.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u 

geen DiGiD? Dan kunt u uw beroep ook sturen naar de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, 

Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM. Of naar de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, 

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

In beroep gaan kost geld 

De griffiekosten zijn € 178,- voor personen en € 354,- voor organisaties. Gaat u in beroep tegen een 

besluit dat hoort bij de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet, dan zijn de griffiekosten slechts € 48,-. U 

ontvangt voor deze griffiekosten een acceptgiro van de Rechtbank. 

http://www.lochem.nl/bezwaarprocedure
https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank
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U kunt de werking van het besluit tegenhouden met een voorlopige voorziening 

Ondanks uw bezwaar of beroep treedt het besluit toch in werking. Als u vindt dat de werking van het 

besluit moet worden tegengehouden, kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de 

voorzieningenrechter. Dat kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt of in beroep bent gegaan. 

In uw aanvraag staat in elk geval: 

1. Uw naam en adres, en/of de naam en adres van degene voor wie u de voorlopige voorziening 

aanvraagt. 

2. De reden waarom volgens u een voorlopige voorziening nodig is. 

3. Een kopie van het bezwaar en/of het beroep.  

4. Een kopie van het besluit waarvoor u een voorlopige voorziening aanvraagt. 

Vraag een voorlopige voorziening aan via het digitale loket op www.rechtspraak.nl. Hiervoor heeft u 

DigiD nodig. Heeft u geen DiGiD, dan kunt u uw aanvraag ook sturen naar de Voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM. 

Een voorlopige voorziening aanvragen kost geld 

De griffiekosten zijn € 178,- voor personen en € 354,- voor organisaties. Vraagt u een voorlopige 

voorziening aan voor een besluit dat hoort bij de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet, dan zijn de 

griffiekosten slechts € 48,-. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank. 

Een omgevingsvergunning van rechtswege mag nooit direct gebruikt worden 

Is een omgevingsvergunning van rechtswege verleend, dan wordt de werking altijd uitgesteld. Eerst 

tot na de periode waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt. Als er bezwaar is gemaakt, mag de 

vergunning pas gebruikt worden nadat de gemeente een nieuw besluit heeft genomen. 

U kunt de voorzieningenrechter vragen dit uitstel te stoppen via het digitale loket op 

www.rechtspraak.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DiGiD, dan kunt u uw aanvraag ook 

sturen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 

6800 EM ARNHEM. 

Neem gerust contact op 

Heeft u vragen na het lezen van deze informatie? Neem dan contact op met de secretaris van de 

commissie Bezwaarschriften, Monique Marée, Thea Wallaard, Frank Rietberg of Veronique Vroege. U 

bereikt hen op (0573) 28 92 22. 

Meer informatie is te vinden op www.lochem.nl/zienswijze. 

https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank
https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank
https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank
http://www.lochem.nl/zienswijze

