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Titel : benoeming externe leden in Awb cie (wijziging verordeningen) 
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Bijlage(n):   2 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Op 14 december 2009 heeft u besloten om in de bezwaarschriftencommissie externe leden te 
benoemen. Om de benoeming van externe leden mogelijk te maken en aan hen een 
vergoeding te kunnen betalen, is de wijziging van een tweetal verordeningen noodzakelijk. 
 
Voorgeschiedenis 
Op verzoek van de huidige leden van de bezwaarschriftencommissie van PS, die allen staten- 
of commissielid zijn, is onderzocht hoe tot een commissie met externe leden gekomen kan 
worden. Besloten is in principe dezelfde leden te benoemen die zitting hebben in de 
bezwaarschriftencommissie die ons college adviseert. 
 
Essentie / samenvatting 
Op 14 december 2009 heeft u besloten om de bezwaarschriftencommissie in het vervolg te 
bemensen met externe leden in plaats van met staten- en commissieleden. In verband daarmee 
dient de ‘Verordening bezwaar, beroep en klachten provincie Utrecht 1996’ te worden 
gewijzigd. Zowel uw staten als ons college hebben de intentie uitgesproken dezelfde leden te 
benoemen in onze bezwaarschriftencommissies. 
 
Voorts dient aan de ‘Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissie provincie 
Utrecht’ een bepaling te worden toegevoegd die de betaling van een vergoeding aan de leden 
van beide bezwaarschriftencommissies mogelijk maakt.  
 
De leden in de bezwaarschriftencommissie worden, na overleg met het 
fractievoorzittersconvent, door ons college benoemd. Op die manier kan slagvaardig 
gereageerd worden in geval er nieuw leden benoemd moeten worden1. Bovendien zullen in 
principe deze leden ook al door ons in de ons adviserende bezwaarschriftencommissie worden 
benoemd. U benoemt zelf de voorzitters van de commissie. 

 
1 Ook kunnen wij leden schorsen of ontslaan. 



De werving van leden voor beide commissies is thans in volle gang. Het streven is hen per 1 
september a.s. te benoemen.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het vaststellen van een wijziging in genoemde verordeningen. 
 
Financiële consequenties 
Gelet op het geringe aantal bezwaarschriften dat de Adviescommissie bezwaarschriften PS 
behandelt, zijn de financiële gevolgen gering. Op 14 december 2009 heeft u besloten dat voor 
zover er kosten zijn voor werving en selectie van en vergoedingen aan commissieleden, deze 
ten laste komen van het griffiebudget. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Geen, dit besluit is door de huidige leden van de bezwaarschriftencommissie PS zelf 
geïnitieerd. Zij hebben vraagtekens bij de dubbelrol die zij als statenlid en lid van de 
bezwaarschriftencommissie vervullen.  
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Geen. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
 



Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 mei 2010, afdeling BJZ, nummer 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 ; 

Voorts overwegende dat het wenselijk is de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en 
commissieleden provincie Utrecht te wijzigen om een basis te scheppen voor het betalen van een 
vergoeding aan leden van de Adviescommissie bezwaarschriften GS en de in te stellen 
Adviescommissie bezwaarschriften PS; 

Besluiten:  

1. Tot wijziging van de Verordening bezwaar, beroep en klachten provincie Utrecht 1996 
als bedoeld in bijlage 1 bij dit voorstel; 

2. tot wijziging van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en 
commissieleden provincie Utrecht als bedoeld in bijlage 2 bij dit voorstel. 

 

R.C. Robbertsen, voorzitter, 
 

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



Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
De artikelen 146, 150, 170 en 182 van de Provinciewet; 
 
2. Beoogd effect 
Wijziging van een tweetal verordeningen zodat benoeming van externe leden in de 
bezwaarschriftencommissie mogelijk wordt en er een basis voor het betalen van een vergoeding aan 
deze leden wordt gelegd. 
 
3. Argumenten 
De beide wijzigingsbesluiten houden een technische aanpassing in van de betreffende 
verordeningen die het enerzijds mogelijk moeten maken externe leden te benoemen in de 
bezwaarschriftencommissie PS en anderzijds basis moet bieden om deze leden en die van de 
Adviescommissie bezwaarschriften GS de daarvoor geldende vergoeding (ongeveer € 100 per 
dossier) te betalen.  
 
4. Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
5. Financiën 
Gelet op het geringe aantal bezwaarschriften dat de Adviescommissie bezwaarschriften PS 
behandelt, zijn de financiële gevolgen gering. Op 14 december 2009 heeft u besloten dat voor 
zover er kosten zijn voor werving en selectie van en vergoedingen aan commissieleden, deze 
ten laste komen van het griffiebudget. 
 
6. Realisatie 
N.v.t. 
 
7. Juridisch 
N.v.t. 
 
8. Europa 
N.v.t. 
 
9. Communicatie 
Beide regelingen zullen in het Provincieblad worden geplaatst. Verder zal er geen 
communicatie zijn. 
 
10. Bijlagen 
 

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

- Besluit van provinciale staten van Utrecht van 28 juni 2010, nr. …..(nummer), tot 
wijziging van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 
provincie Utrecht 



Artikelsgewijze toelichting 
 
Zie de bijlagen 1 en 2 bij dit voorstel. 
 


