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Memorandum 
 

Datum : 5-1-2009 

Aan : Commissie BEM 

Van : Ruud Poort Tel.: 2582605 

Onderwerp : Bemensing Awb-bezwarencommissie PS 

Voor de afhandeling van bezwaren tegen besluiten van Provinciale Staten bestaat er een Awb-
bezwarencommissie PS. Deze commissie is samengesteld uit een externe, onafhankelijke voorzitter en 
een vijftal leden: mw. Nap, mw. Fokker, mw. Jonkers, dhr. Fastl en dhr. Snyders. Plaatsvervangende 
leden zijn mw. Pennarts, dhr. De Vries en dhr. Bisschop. 
 
Het komt sporadisch voor dat deze commissie in actie komt. De laatste keer betrof het een bezwaar 
vanuit een aantal partijen uit NW-Utrecht tegen het Herindelingsontwerp Vecht en Plassengebied. De 
commissie heeft zich over het bezwaar gebogen en een advies voor PS opgesteld. 
 
Na afloop bleek een aantal leden van de commissie vragen te hebben bij de manier waarop een 
dergelijke commissie onafhankelijk kan functioneren. Het bezwaar tegen het PS-besluit wordt door 
dezelfde personen beoordeeld die ook, als lid van PS, betrokken zijn geweest bij het oorspronkelijke 
besluit. Nadrukkelijk dient daarbij te worden aangegeven dat hier strikt juridisch/procedureel niets 
fout gaat. De afdeling Bestuur en Juridische Zaken geeft hierover aan: 
Op grond van de Awb is reeds sprake van een onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften, 
indien (uitsluitend) de voorzitter van die commissie geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder 
verantwoordelijkheid van - in dit geval - PS (art. 7:13, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb). 
Uit de Verordening bezwaar, beroep en klachten provincie Utrecht 1996 - en evenmin uit het 
Reglement van Orde (de artikelen 54 en 55, die in art. 5, derde lid, van de verordening van toepassing 
zijn verklaard) - vloeit niet de beperking voort, dat leden van de bezwarenadviescommissie niet 
betrokken mogen zijn geweest bij de totstandkoming van het in bezwaar bestreden besluit. 
Wel merkt BJZ op dat in art. 2:4 van de Awb is bepaald dat het bestuursorgaan zijn taak vervult 
zonder vooringenomenheid (lid 1) en ertegen waakt dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor 
werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden 
(lid 2). Artikel 2:4 Awb is niet uitgezonderd in artikel 7:14 Awb en geldt dus óók voor een 
bezwaarschriftenadviescommissie. Bij "persoonlijk belang" moet worden gedacht aan ieder belang 
dat niet behoort tot de belangen die het bestuursorgaan uit hoofde van de hem opgedragen taak 
behoort te vervullen. 
 
In de commissie BEM is afgesproken dat de griffie een notitie opstelt waarin deze problematiek wordt 
geadresseerd en waarin de voor- en nadelen worden geformuleerd van de huidige commissie versus 
een commissie bestaande uit alleen externe leden. Deze notitie ligt hierbij voor. 
 
Uitgaand van de twee modellen, de huidige samenstelling van de Awb-bezwarencommissie PS en een 
commissie bestaande uit externe leden, volgt hieronder een overzicht van voor- en nadelen. 
 
Awb-bezwarencommissie in huidige samenstelling 
Voordelen: 

• Vanuit de dossiers mogelijk brede kennis over de in behandeling komende zaken 
• Alleen extra kosten voor externe voorzitter 

Nadelen: 
• Te grote betrokkenheid bij zaken die spelen vanuit statencommissies en/of PS 

(pettenprobleem) 
• Minder juridische en/of procedurele kennis 
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Awb-bezwarencommissie met alleen externe leden 
Voordelen: 

• Geen betrokkenheid bij zaken die spelen (onafhankelijk) 
• Kennis van juridische en procedurele zaken voorwaarde benoeming 

Nadelen: 
• Zaken zijn nieuw, geen dossierkennis vooraf 
• Extra kosten1

• Te weinig zaken om externe leden te werven en vast te houden 
• De neiging om ‘rechtertje te spelen’ en vooral te letten op juridische aspecten is sterker dan bij 

een commissie in de huidige samenstelling 
 

Vraag voor de commissie BEM 
• Hoe weegt u de voor- en nadelen van de verschillende opties en waar gaat uw voorkeur naar 

uit? Bij een keus voor een commissie bestaande uit enkel externe leden, zullen 
vervolgvoorstellen worden voorbereid. 

• Vindt u dat een vergelijkbare afweging ook gemaakt dient te worden t.a.v. de provinciale 
Klachtencommissie, waar ook statenleden in zijn benoemd? 

 
1 De kosten voor een voorzitter bedragen € 130,- per zitting/zaak. Daarbij komen reiskosten. Een extern lid zal 
mogelijk iets minder honorarium krijgen, echter qua ordegrootte moet toch aan € 100,- gedacht worden. 
Aannemend dat, naast de voorzitter, drie leden voldoende is, gaat het dus om extra kosten van € 300,- tot € 400,- 
per zitting/zaak. 


