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Bijlage 1 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 28 juni 2010, nr. …..(nummer), 
tot wijziging van de Verordening bezwaar, beroep en klachten provincie Utrecht 
1996 

Provinciale staten van Utrecht; 

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 11 mei 2010, nr. 2010INT259617; 

Gelet op de artikelen 146, 150, 170 en 182 van de Provinciewet;

Gelet op het besluit van provinciale staten van 14 december 2009, 2009INT200221, 
over de benoeming van leden in de Adviescommissie bezwaarschriften PS; 

Overwegende dat het wenselijk is de Verordening bezwaar, beroep en klachten 
provincie Utrecht 1996 te wijzigen om in de adviescommissie die is ingesteld ten 
behoeve van beslissingen op bezwaar leden te kunnen benoemen die geen deel 
uitmaken van provinciale staten of haar commissies dan wel werkzaam zijn onder 
hun verantwoordelijkheid ; 

 

Besluiten:  

 

Artikel I 

De Verordening bezwaar, beroep en klachten provincie Utrecht 1996 wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
Hoofdstuk 3 komt te luiden als volgt: 

Hoofdstuk 3 

Bezwaar bij provinciale staten 

Artikel 5 

• 1. Er is een adviescommissie ten behoeve van de beslissing op bezwaren 
tegen besluiten van provinciale staten. Zij wordt aangeduid als: 
Adviescommissie bezwaarschriften PS.  

• 2. De commissie bestaat uit tenminste één voorzitter en tenminste twee leden.  

• 3. De commissie is belast met de voorbereiding van de beslissingen van 
provinciale staten op tegen hun besluiten ingediende bezwaarschriften.  

Artikel 6 

• 1. Provinciale staten benoemen een of meer voorzitters van de commissie in 
overleg met het presidium van provinciale staten.  



• 2. Gedeputeerde staten benoemen de leden van de commissie in overleg met 
het presidium van provinciale staten.  

• 3. Een benoeming geldt voor een bepaalde termijn van ten hoogste vier jaar. 
Herbenoeming kan eenmaal plaatsvinden. 

• 4. Een voorzitter of een lid kan voor de afloop van de termijn in onderling 
overleg schriftelijk ontslag nemen met inachtneming van een opzegtermijn van 
twee maanden. 

• 5 Gedeputeerde staten kunnen de voorzitter en de leden schorsen. 
Provinciale staten heffen de schorsing op of ontslaan de voorzitter in hun 
eerstvolgende vergadering. 

• 6 De voorzitter en de leden kunnen door provinciale staten onderscheidenlijk 
gedeputeerde staten worden ontslagen. 

Artikel 7 

• 1. Gedeputeerde staten wijzen een secretaris van de commissie aan.  

• 2. De secretaris is voor zijn taakvervulling als zodanig uitsluitend 
verantwoording verschuldigd aan de commissie.  

Artikel 8 

• De voorzitters en leden regelen zelf de samenstelling van de commissie voor 
de behandeling van een bezwaarschrift.  

Artikel 9 

• 1. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen.  

• 2. Zij kan buiten vergadering beslissen.  

• 3. Voor het overige regelt zij zelf haar werkwijze.  

Artikel 10 

• 1. De voorzitter leidt het horen.  

• 2. Hij is jegens provinciale staten verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
adviezen van de commissie.  

Artikel 11 

Provinciale staten verstrekken de commissie alle in verband met een bezwaarschrift 
van belang zijnde stukken en gegevens.  

Artikel 12 

• De vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 7:13, vijfde lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht, is de voorzitter van de betrokken statencommissie. Hij kan 
afspraken maken in afwachting van de beslissing op het bezwaarschrift. Hij 
kan zijn taak overdragen aan een ander lid van provinciale staten of opdragen 



aan een lid van gedeputeerde staten of aan een andere provinciale 
functionaris.  

Artikel 13 

• 1. De commissie zendt het advies, voor zover mogelijk met een ontwerp-
besluit ter uitvoering van het advies en het verslag van het horen aan 
gedeputeerde staten.  

• 2. Gedeputeerde staten zenden de stukken zo spoedig mogelijk aan 
provinciale staten, met inachtneming van hun verplichting mee te werken aan 
het handhaven van de beslissingstermijn, bedoeld in artikel 7:10 van de 
Algemene wet bestuursrecht. Zij kunnen opmerkingen bij het ontwerp-besluit 
meezenden. Indien de commissie geen ontwerp-besluit heeft toegezonden of 
een ontwerp waarvan zij heeft aangegeven dat het aanvulling behoeft, zijn 
gedeputeerde staten belast met de voorbereiding van dat besluit of die 
aanvulling.  

Artikel 14 

Proviciale staten houden een register bij van ingediende bezwaarschriften, van de 
beslissingen daarop, van ingestelde beroepen en van de uitspraken daarop. Zij 
brengen hierover jaarlijks verslag uit.  

Artikel II 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het 
Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.  
 

Aldus vastgesteld in de (openbare) vergadering van provinciale / gedeputeerde 
staten van Utrecht van 28 juni 2010. 

 

Provinciale staten van Utrecht, 

R.C. Robbertsen, voorzitter. 

 

L.C.A.W. Graafhuis,  griffier. 



Toelichting 

Algemeen 
Bij besluit van 14 december 2009, 2009INT200221, over de benoeming van leden in 
de Adviescommissie bezwaarschriften PS, hebben provinciale staten (PS) besloten 
voor deze commissie leden te werven die geen deel uitmaken van hun staten of haar 
commissies dan wel werkzaam zijn onder hun verantwoordelijkheid. Voor de 
voorzitters van de commissie geldt dit al.  
 
Thans bestaat de commissie nog uit leden uit PS of haar commissies. Het benoemen 
van externe leden in de commissie heeft als voordeel dat: 

- het de onafhankelijke positie van de commissie vergroot; 
- het de legitimatie van het advies in de richting van de bezwaarmaker sterker 

maakt;  
- het leidt tot een gelijkwaardiger positie tussen bezwaarmaker en de 

vertegenwoordiger(s) van PS.  
 
Met wijziging van de regeling komt deze in grote lijnen overeen met het Besluit 
Adviescommissie bezwaarschriften GS. 
 
De benoeming van voorzitters is in handen van PS. Benoeming van leden wordt 
gedaan door gedeputeerde staten (GS). Dat heeft een praktische achtergrond. Niet 
alleen kan het gewenst zijn op relatief korte termijn nieuwe leden te benoemen, ook 
zullen de leden vaak dezelfde zijn als die GS in haar bezwaarschriftencommissie 
benoemt. Over de benoeming van leden overleggen GS met het 
fractievoorzittersconvent. 
 


