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Het schrijven van een zienswijze  

Het indienen van een zienswijze geeft later toegang tot de bezwaarprocedure. 
Géén zienswijze is geen bezwaar maken! 
Het klinkt misschien wat vreemd, maar 'alles is goed' is in zoverre juist dat een zienswijze vorm 
vrij is. 

Toch is het goed over een paar dingen na te denken: 
1) heeft men bezwaren tegen wijze van toepassen van wettelijke kaders en 
technische voorschriften? 
Waar het vooral om gaat is dat je de voor het betreffende project relevante juridische aspecten 
weet te onderscheiden en met name dat je in staat bent om aan te geven met welke bindende 
normen het voorliggende plan naar jouw/jullie opvatting strijdig is. Omdat dit steeds om een 
project specifieke beoordeling gaat, is het lastig om hierover in algemene zin veel meer te 
zeggen dan dat het vooral zal gaan om de toepasselijke regelgeving. 

Hierbij van belang enkele formele algemene beginselen van behoorlijk bestuur: 
Zorgvuldigheid: is er zorgvuldig onderzoek naar feiten gedaan, is de burger correct behandeld, 
procedure juist gevolgd, is sprake van deugdelijke besluitvorming 
Motivering: kloppen de feiten en is de motivering logisch en begrijpelijk 
Rechtszekerheid: is duidelijk waar de burger aan toe is, zijn rechtsregels juist en consequent 
toegepast 
Vertrouwensbeginsel: heeft de overheid toegezegd een bepaald besluit te zullen nemen en is dat 
ook gebeurd 

2) is het plan gewoon niet goed (geheel of op onderdelen) 

Velen zullen het op onderdelen niet eens zijn met het voorgelegde plan. En dan gaat het er vaak 
om hoe je het als aanwonende beleeft in functionele zin, in gebruik en in ervaring als hinder. 

Hierbij van belang enkele materiële algemene beginselen van behoorlijk bestuur: 
Evenredigheidsbeginsel: zijn de lasten of nadelige gevolgen van het besluit voor de N65 of van 
onderdelen daarvan voor de burger niet zwaarder dan het algemeen belang 
Vertrouwensbeginsel: zijn er uitlatingen gedaan door een bestuursorgaan (rijk, provincie of 
gemeente) waarin dingen zijn toegezegd die later niet nagekomen zijn 
Gelijkheidsbeginsel: zijn gelijke gevallen ook gelijk behandeld. 
Verbod van détournement de pouvoir: zijn de zaken die geregeld zijn ook passend binnen de  
bevoegdheid van de overheid; roep het besluit geen willekeur op 
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Een stappenplan voor het schrijven van een zienswijze. 

In beide situaties is het goed om de zienswijze in drie stappen te schrijven: 

Stap 1 Wat is de situatie? Welk punt wilt u maken? Wat vindt u verkeerd? 
(Over welk onderdeel bent u het niet eens met het plan?) 
Ik ben het niet eens met…. Of dit onderdeel van het ontwerp zit me erg dwars…. 
Ik ervaar  hinder door… 
Richtlijn of technische norm zus en zo is niet juist toegepast….. 
Dit onderdeel is niet handig vormgegeven… 
Het bewonersbelang is wel erg ondergesneeuwd door …. 

Stap 2 wat zijn uw argumenten? (Waarom?) 
Dit is omdat ik dit als onhandig zie… 
Of als onjuist vindt… 
Of deze regel is verkeerd geïnterpreteerd  
Of omdat beleidsregels wel erg opgerekt zijn ten nadele van bewoners…. 
Of omdat lay-out van het traject op dit punt wel erg ten nadele is van…. 
Of in deze omstandigheid anders moet worden toegepast…. 
Regels zijn wel erg eenzijdig toegepast, want er is erg weinig rekening gehouden met…. 

Stap 3 Wat is uw wens? (Wat zou uw voorstel zijn?) 
Daarom stel ik deze (…..)  wijziging  of dit nieuwe onderdeel voor , 
Of dit (…) onderdeel te vervangen door… 
Omdat die om deze punten (….) een verbetering geeft….. 
Of om hier hogere eisen te stellen aan…. 
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