
Wanneer u het niet eens bent met een besluit dat te maken heeft met uw verzoek om 

een bijdrage op grond van één van de EBG regelingen1, kunt u ons dat laten weten. 

In zo’n geval is de procedure als volgt. 
 
 
De InnovatieregelinG, AdviesregelinG, Pilotregeling 5Groningen en ArbeidsplaatsenregelinG (allen 
uitgevoerd door SNN) van Economic Board Groningen (hierna EBG) zijn privaatrechtelijke 
regelingen. Hierdoor is de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. Dit betekent dat de 

bezwaarprocedure niet standaard geregeld is. EBG wil de aanvrager wel de mogelijkheid bieden om 
het te laten weten wanneer hij het niet eens is met de  de beoordeling van de aanvraag. We volgen 
daarin grotendeels de manier waarop een bezwaarprocedure op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht is geregeld. 
 
De reactie naar aanleiding van het besluit moet binnen een termijn van zes weken, die begint te 

lopen na de dag van verzending, door ons zijn ontvangen. We willen graag dat u daarin zet wie u 
bent, wat uw adres is, de dag van verzending van de reactie en dat u aangeeft om welk besluit het 
gaat (met projectnummer) en vooral ook waarom u het er niet mee eens bent. Wanneer wij uw 
reactie later dan zes weken na de dag van verzending van het besluit ontvangen behouden we ons 
het recht voor om die reactie niet meer in behandeling te nemen. 

 
Ontvangstbevestiging: 

Na ontvangst van uw reactie ontvangt u een ontvangstbevestiging. Indien de reactie met bezwaren 
door een gemachtigde wordt ingediend, of namens een rechtspersoon, dan moet duidelijk zijn dat 
de indiener gemachtigd is om de reactie in te dienen. In die gevallen zal dan ook om een 
machtiging worden gevraagd. 
 
Ambtshalve toetsing: 
Uw bezwaren worden eerst voorgelegd aan de afdeling die in eerste instantie het besluit heeft 

opgesteld. Indien de behandelend medewerker van mening is dat u geheel of gedeeltelijk gelijk 
heeft zult u een herzien besluit ontvangen. 
 
Besluitvorming: 
Indien er geen aanleiding wordt gezien om een herzien besluit te nemen, wordt u in de meeste 
gevallen nadat alle benodigde stukken zijn ontvangen in de gelegenheid gesteld uw bezwaren 

telefonisch toe te lichten of mondeling toe te lichten op een hoorzitting van een daarvoor ingestelde 
commissie. De commissie bestaat op een hoorzitting uit maximaal 3 leden. De bezetting van de 

commissie is als volgt: 
- voorzitter, dhr. Mr. Tjerk de Vries 
- juridisch medewerker SNN, Mevr. Mr. S.E. van der Heijden 
- medewerker EBG 
 

Er wordt een verslag gemaakt van de hoorzitting en de commissie zal hierna in een advies aan het 
bestuur van Economic Board Groningen aangeven of zij de bezwaren ontvankelijk vindt en zo ja, of 
deze gegrond of ongegrond zijn. Vervolgens besluit het bestuur van Economic Board Groningen of 
het eerdere ("primaire") besluit moet worden herzien of niet. Het bestuur van Economic Board 
Groningen is niet verplicht het advies van de commissie te volgen. U wordt vervolgens door het 
bestuur van Economic Board Groningen op de hoogte gebracht van het besluit. 
 

Het uitgangspunt is dat deze procedure maximaal 14 weken duurt, te verlengen met de tijd die 
nodig is om de benodigde stukken en informatie van u te krijgen. 

                                                           
1 InnovatieregelinG, AdviesregelinG, Pilotregeling 5Groningen en ArbeidsplaatsenregelinG 


