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Onderwerp: jaarverslag adviescommissies voor bezwaarschriften en klachten 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Het jaarverslag adviescommissies voor bezwaarschriften en klachten (het jaarverslag) is opgesteld 
door het secretariaat van de Adviescommissie bezwaarschriften GS, de Klachtencommissie en de 
Awb-commissie PS op basis van het commentaar van de voorzitters van deze commissies. Het 
jaarverslag is besproken in het overleg van 27 april 2009 tussen de Commissaris van de Koningin, de 
provinciesecretaris en de voorzitters van de commissies. Op 18 augustus jl. hebben wij ingestemd met 
het jaarverslag. 
 
Het jaarverslag geeft inzicht in het aantal behandelde bezwaarschriften in 2008, de tijdigheid van de 
afdoening, het aantal gevallen waarin is afgeweken van het commissieadvies, de invloed van 
(pre)mediation of andersoortige bemiddeling op de bezwaren- en de klachtenbehandeling.  
Daarnaast bevat het jaarverslag een aantal aanbevelingen over 2008. Het gaat hier om zaken die de 
commissies zijn opgevallen en die veelal een verdere reikwijdte hebben dan de individuele zaak.  
 
Aanleiding 
Op 18 augustus jl. hebben wij met het jaarverslag ingestemd. Wij bieden het u ter kennisneming aan.  
 
Voorgeschiedenis 
n.v.t. 
 
Essentie / samenvatting: 
Hieronder enkele hoofdlijnen uit het jaarverslag: 

- Er zijn in totaal 147 bezwaarschriften ontvangen in 2008. Er zijn 140 bezwaarschrift afgedaan. 
Tegen beslissingen van uw staten zijn 5 bezwaarschriften ontvangen en afgedaan. Drie 
hiervan hadden betrekking op het door u vastgestelde herindelingsadvies Vecht- en 
Plassengebied aan de minster van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. Twee hiervan 
hadden betrekking op andere onderwerpen (o.a. onteigening). De eerste drie zijn niet-
ontvankelijk verklaard. De andere twee zijn ongegrond verklaard. 

- In ongeveer een kwart van de gevallen is het bezwaarschrift buiten de wettelijke termijn 
afgedaan. Om in dit aantal in de toekomst te beperken wordt gewerkt aan een verdere 
stroomlijning van de procedure. 

- Er is 42 keer (hoger)beroep ingesteld tegen beslissing op een bezwaarschrift. Er zijn 50 
beroepen afgedaan. Ondermeer is beroep ingesteld tegen de beslissing om de bezwaarschriften 
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inzake de gemeentelijke herindeling niet-ontvankelijk te verklaren. Deze beroepen zijn nog 
niet inhoudelijk behandeld.  

- Er zijn 22 klachten ingediend en 26 klachten afgedaan. Geen van deze klachten had 
betrekking op het handelen van uw staten.  

- De door de commissie gedane aanbeveling hadden geen betrekking op uw werkwijze. 
- Ook besteed het jaarverslag aandacht aan het nog lopende bejegeningsonderzoek onder de 

bezwaarmakers. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het jaarverslag geeft een breed inzicht in het aantal bezwaarschriften en klachten en de wijze van 
afdoening. Voorts dient het jaarverslag en dan met name de aanbevelingen als instrument voor de 
verbetering van de juridische kwaliteit van de besluitvorming.  
 
Financiële consequenties 
n.t.v.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
 
Intern: 
Het jaarverslag is ter kennisneming gezonden aan de directieleden, afdelingsmanagers en teamleiders. 
 
Extern: 
Het jaarverslag is ter kennisneming gezonden aan de Commissarissen van de Koningin van de andere 
provincies en aan de colleges van B&W van de Utrechtse gemeenten. 
Er is een berichtje geplaatst in de GS-flits. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van het jaarverslag 'Adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten' en het 
Verslag van het jaargesprek tussen de commissaris van de Koningin, de provinciesecretaris en de 
voorzitters van de Awb-adviescommissies op maandag 27 april 2009. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


