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Onderwerp:  
Vervolgacties n.a.v. evaluatie ‘Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen’ 
 
Voorgestelde behandeling: kennisnemen van de stand van zaken van acties die zijn uitgevoerd n.a.v. 
evaluatie Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen.  
 
Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
De Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen is in werking getreden op 1 september 2006. In de  
Verordening is bepaald dat evaluatie zal plaatsvinden in de 6e en 18e maand na de datum van inwerking- 
treding. De Verordening is eind december 2007 geëvalueerd. Met het B-stuk en deze statenbrief wordt  
inhoud gegeven aan de tweede evaluatie. Op 28 januari 2008 heeft uw commissie kennis genomen van de  
evaluatieresultaten van de eerste evaluatie. Uit deze evaluatie bleek dat sinds de inwerkingtreding van de  
Verordening één keer beroep is gedaan op de Verordening. De dwangsom (maximaal € 1260,-) was in dit  
geval volledig verschuldigd. Wij hebben besloten dat meer aandacht moet worden besteed aan de (externe)  
actieve bekendmaking en (interne) kennisoverdracht van de Verordening. Veel van de genoemde vervolgacties  
zijn in de loop van 2008 uitgevoerd:  

• medio januari 2008 is een persbericht uitgebracht over de evaluatie; 
• dwangsomclausules zijn toegevoegd aan ontvangstbevestigingen van aanvragen en 

bezwaarschriften; 
• een model ingebrekestelling is ontwikkeld en op de website geplaatst; 
• op Atrium is aandacht besteed aan de Verordening.  

 
Nog uit te voeren vervolgacties 
Op korte termijn wordt een stappenplan opgesteld voor medewerkers van de Provincie Utrecht waarin is 
omschreven wat afdelingen moeten doen op het moment dat een ingebrekestelling binnenkomt. Tenslotte  
wordt nog gedacht aan het plaatsen van een aanvullende informatieve tekst op de website en Atrium.  
 
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen 
De provincie heeft in 2008 een extra inspanning geleverd om de Verordening in- en extern beter bekend te  
maken. Dit heeft er tot op heden niet toe geleid dat vaker beroep is gedaan op de Verordening. In 2008  
(september) is tot op heden éénmaal beroep gedaan op de Verordening. In dit geval was de dwangsom  
volledig verschuldigd. Uit een artikel uit de Gemeentestem van 22 maart 2008 (GST. 2008, 272) blijkt dat 
bij andere provincies en gemeenten die ook een Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen hebben vast- 
gesteld, nauwelijks beroep op de Verordening wordt gedaan. Uiterlijk per 1 januari 2010 zal de Wet dwang- 
som en beroep bij niet tijdig beslissen in werking treden. De Verordening komt dan te vervallen. Het is de  
vraag of meer beroep zal worden gedaan op de nieuwe Wet. Inwerkingtreding van de Wet zal gepaard gaan  
met een verruiming van de termijnen waarbinnen bestuursorganen dienen te beslissen over een Wob-verzoek  
of op een bezwaarschrift. Waarschijnlijk zal dan minder vaak sprake zijn van termijnoverschrijdingen.  
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De provincie heeft reeds ervaring opgedaan met de Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen. Gelet hier- 
op en gelet op de vervolgacties die in 2008 zijn uitgevoerd, kan worden gesteld dat de provincie goed is voor- 
bereid op de Wet dwangsom en beroep.       
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De stand van zaken schetsen van de acties die hebben plaatsgevonden om de Verordening dwangsom  
bij niet tijdig beslissen beter bekend te maken.   
 
Financiële consequenties 
n.v.t 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Met deze statenbrief is voldaan aan de evaluatieverplichting zoals opgenomen in de Verordening. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de stand van zaken van de vervolgacties die zijn uitgevoerd n.a.v. de evaluatie 
van de Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

De voorzitter,    R.C. Robbertsen 
 

De secretaris,    drs. H.H. Sietsma  
 


