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1. Voorwoord van mevrouw mr. W.N. Herweijer, voorzitter 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de Adviescommissies voor bezwaarschriften en klachten. 
 
In 2010 is een aantal belangrijke feiten te signaleren. 
Allereerst zou ik willen vermelden dat het de commissies en dan met name het secretariaat gelukt 
is, de behandeltijd van bezwaarschriften verder omlaag te brengen. Misschien heeft de recent 
geïntroduceerde “boetebepaling” (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen) een handje 
geholpen, maar het feit blijft dat het proces steeds beter verloopt. Soms zijn zaken zo gecompliceerd 
dat reclamanten zelf meer tijd nodig hebben of instemmen met meer behandeltijd van het 
provincieapparaat. In het algemeen geldt echter dat een adequate behandeling van burgers en 
ondernemers zich ook dient uit te strekken over de behandeling van bezwaren en klachten. Daarin 
slaagt de provincie dus steeds beter. 
 
Veel bezwaarschriften halen het stadium van behandeling in de commissie niet omdat met succes 
premediation wordt toegepast door de secretarissen. In de afgelopen jaren is hierin veel ervaring 
opgebouwd bij Juridische Zaken. Een volgende stap kan zijn de ontwikkeling van vaardigheden op 
het gebied van conflicthantering bij medewerkers van de afdelingen zelf. Hierdoor kan het aantal 
bezwaarschriften wellicht in de toekomst nog worden verminderd. 
Het valt de commissies soms op, dat in de communicatie met burgers wel eens elementaire zaken 
mis gaan, zoals tijdig antwoord geven of doorvragen naar wat er echt in een bepaalde zaak speelt. 
Dit leidt dan tot voor de burger negatieve beslissingen die weer uitmonden in bezwaarschriften. 
Ook communicatie tussen afdelingen is niet altijd optimaal. Conclusie: de kwaliteit van het 
provinciaal handelen is gebaat bij een zware inzet op verbetering van de communicatie(vaardig-
heden). 
 
De commissies zelf hebben in 2010 een grote verandering ondergaan. De commissieleden zijn sinds 
oktober externen, zoals de voorzitters dat al waren. Een zorgvuldige sollicitatieprocedure, waarbij 
het grote aantal hoog gekwalificeerde kandidaten opviel, heeft geleid tot de benoeming van acht 
nieuwe commissieleden, die bij toerbeurt optreden. Daarmee is bereikt dat de commissies naar 
buiten toe ook de schijn van vooringenomenheid of belangenverstrengeling vermijden. Met nadruk 
willen de voorzitters hier stellen dat de tot dusver in de commissies fungerende 
provincieambtenaren steeds volstrekt integer en met grote betrokkenheid bij het belang van de 
burger hun taak hebben vervuld. Hun kwalitatieve bijdrage aan de behandeling van 
bezwaarschriften is zeer waardevol geweest en de voorzitters willen hen bij deze daarvoor nog eens 
hartelijk danken. 
 
Tot slot willen wij, zoals gebruikelijk, aandacht vragen voor de aanbevelingen waarvan wij onze 
adviezen vaak voorzien. Deze beogen bij te dragen aan voortdurende verbetering van 
besluitvorming en behandeling van bezwaren. 
 
Met dank aan het secretariaat van de commissies, 
 
Namens de voorzitters, 
 
Ineke Herweijer. 
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2. Inleiding  
 
Het verslag van de adviescommissies heeft betrekking op alle bezwaarschriften en klachten die in 
de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 door de adviescommissies zijn behandeld. 
Het jaarverslag is gebaseerd op artikel 9 van het Besluit adviescommissie bezwaarschriften GS2. In 
dat artikel is geregeld dat:  
• Gedeputeerde Staten (hierna: GS) een register bijhouden van de ingediende 

bezwaarschriften, de beslissingen daarop, de ingestelde beroepen en de rechterlijke 
uitspraken;  

• dit college hierover jaarlijks verslag uitbrengt. 
Tevens is het verslag gebaseerd op artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). 
Daarin zijn registratie en jaarlijkse publicatie van schriftelijke klachten voorgeschreven. Hoewel de 
betreffende verordening3 het uitbrengen van een verslag niet expliciet voorschrijft, zijn hierin ook 
gegevens opgenomen over bezwaarschriften, gericht tegen beslissingen van Provinciale Staten 
(hierna: PS). 
Daarnaast zijn in dit jaarverslag gegevens opgenomen over: 

- verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening  
- beroepen  
- hoger beroepen 

 
Het jaarverslag biedt de commissies de gelegenheid om verantwoording af te leggen over de manier 
waarop zij in het jaar 2010 invulling hebben gegeven aan hun taak. Anderzijds biedt het de 
commissies de gelegenheid om een aantal aanbevelingen te doen naar aanleiding van de  
bevindingen.  
 
De commissaris van de Koningin heeft op grond van de Provinciewet4 de taak toe te zien op een 
zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften en klachten door het provinciebestuur. De 
commissaris van de Koningin heeft juridische zaken in zijn portefeuille. De behandeling van 
bezwaren en klachten valt daarmee onder zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het uitbrengen 
van het burgerjaarverslag waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de behandeling van 
bezwaarschriften en klachten is één van de manieren waarop de commissaris verantwoording aflegt 
over deze taak.  
 
Het afgelopen jaar zijn diverse nieuwe wetten in werking getreden.Op 1 oktober 2010 is de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht geworden. Deze wet introduceert de 
omgevingsvergunning. Gezien de recente inwerkingtreding van de wet heeft de Adviescommissie 
bezwaarschriften GS in 2010 nog geen bezwaarschriften behandeld tegen besluiten waarbij is 
beslist op aanvragen om een omgevingsvergunning.   
 
De op 1 januari 2010 in werking getreden Wet bestuurlijke lus is een belangrijke nieuwe 
ontwikkeling in het bestuursprocesrecht. De bestuurlijke lus houdt in dat de bestuursrechter 
bevoegd is om door middel van een tussenuitspraak het bestuursorgaan de gelegenheid te bieden 
een gebrek in het bestreden besluit tijdens de beroepsprocedure te herstellen. De rechter neemt het 

 
2 Besluit van 4 april 2006, nr. 2006CGC000105i, houdende de instelling van een adviescommissie voor 
bezwaarschriften tegen besluiten van Gedeputeerde Staten, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 juli 2010, nr. 
2010INT261292 (Provinciaal blad 2010, 46). 
3 Verordening bezwaar, beroep en klachten provincie Utrecht 1996. 
4 Artikel 175. 
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herstel door het bestuursorgaan mee bij zijn einduitspraak. Hoewel er het afgelopen jaar 
verscheidene beroepszaken zijn geweest, heeft de provincie niet te maken gehad met de bestuurlijke 
lus. 
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3. De commissies 

3.1 Inleiding  
 
De Adviescommissie bezwaarschriften GS heeft tot taak GS te adviseren ten behoeve van de 
beslissing op bezwaren tegen hun besluiten. Naast de Adviescommissie bezwaarschriften GS is er 
de Adviescommissie bezwaarschriften PS. Deze commissie behandelt de bezwaren die gericht zijn 
tegen  beslissingen van PS. Klachten over provinciale bestuurders en ambtenaren worden behandeld 
door de Klachtencommissie.    
 
3.2 Samenstelling van de commissies 
 
Tot 1 oktober 2010 bestond de Adviescommissie bezwaarschriften GS uit ambtelijke leden en een 
onafhankelijke voorzitter (zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Awb). De voorzitter is benoemd voor 
een periode van vier jaar en kan éénmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De 
Adviescommissie bezwaarschriften PS bestond tot 1 oktober 2010 uit statenleden en een 
onafhankelijke voorzitter en was toen ‘Awb-adviescommissie PS’ genaamd.  
 
In december 2009 hebben zowel GS als PS besloten externe leden te werven en te benoemen voor 
hun bezwaarschriftencommissies. In het voorjaar van 2010 is de werving van de nieuwe leden 
gestart. Bij de werving van nieuwe leden voor de adviescommissies is gelet op deskundigheid, 
communicatieve eigenschappen, bestuurlijke sensitiviteit en relevante ervaring. Tevens is gestreefd 
naar een heterogene samenstelling van de commissies. Met ingang van 1 oktober 2010 zijn tot lid 
van de Adviescommissie bezwaarschriften GS en de Adviescommissie bezwaarschriften PS 
benoemd: 

- mevrouw mr. M. Dirkzwager; 
- de heer A. Kalmann; 
- mevrouw mr. drs. E.D.M. Knegt; 
- de heer mr. M.R. Poot; 
- mevrouw mr. dr. C. Raat; 
- de heer mr.Th. A.Velo; 
- de heer mr. H.S. de Vries; 
- mevrouw ing. J. van Wendel de Joode. 

De leden zijn benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen, evenals de voorzitters, éénmaal voor 
een periode van vier jaar worden herbenoemd.  
 
Sinds 1 oktober 2010 bestaan de Adviescommissie bezwaarschriften GS en de Adviescommissie 
bezwaarschriften PS uit 8 leden en 4 voorzitters5. Geen van hen bekleedt een bestuurlijke, politieke 
of ambtelijke functie bij de provincie Utrecht. De commissies wordt bijgestaan door een secretariaat 
dat in 2010 bestond uit drie ambtelijke secretarissen en een ondersteunende medewerker.  
 
De Klachtencommissie bestaat nu nog uit statenleden en een onafhankelijke voorzitter. De 
dualisering van het provinciebestuur maakt wenselijk dat de samenstelling van deze commissie 
wordt gewijzigd. Het ligt immers niet voor de hand dat een statenlid, dat lid is van de 
Klachtencommissie, adviseert over klachten die zijn ingediend bij GS. Daarom zullen in 2011 de 
samenstelling en de werkwijze van de Klachtencommissie worden geëvalueerd en aangepast.  
 

5 zie bijlage A. 
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De Adviescommissie bezwaarschriften GS vergadert in principe op de tweede en vierde dinsdag 
van de maand. Personele aangelegenheden worden in een aparte vergadering op de tweede 
donderdag van de maand behandeld.   
 
3.3 Werkwijze van de commissies  
 
Op het moment dat een bezwaarschrift is ingediend, wordt de ontvangst daarvan schriftelijk 
bevestigd. Bij de behandeling van een bezwaarschrift stelt de adviescommissie als regel 
belanghebbenden in de gelegenheid gehoord te worden. Voor de hoorzitting wordt tevens een 
vertegenwoordiger van GS respectievelijk PS uitgenodigd. Na de hoorzitting beraadt de commissie 
zich en wordt het advies aan GS respectievelijk PS opgesteld. Bij een ontvankelijk bezwaar 
beoordeelt de commissie zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid van het bestreden besluit. 
De beleidsaspecten neemt de commissie dus ook mee in haar oordeelsvorming en advisering.   
 
In de regel nemen GS respectievelijk PS het advies van de adviescommissie over. In geval van een 
zwaarwegend provinciaal belang6 kan de betrokken afdelingsmanager de betrokken directeur 
voorstellen om GS respectievelijk PS te adviseren van het advies van de adviescommissie af te 
wijken7.

Klachten worden per brief, per e-mailbericht of mondeling ingediend. Bij klachten wordt altijd eerst 
geprobeerd om tot een minnelijke oplossing te komen met de klager, bijvoorbeeld door middel van 
een gesprek. In het geval dat de klacht niet minnelijk kan worden opgelost, wordt deze klacht 
voorgelegd aan de Klachtencommissie. Nadat de (voorzitter van de) Klachtencommissie de klager 
heeft gehoord, brengt zij een advies aan GS uit. Vervolgens nemen GS een beslissing op de klacht.     
 
De werkwijze van de commissies is bij verordening en besluit geregeld8.

Op 1 maart 20109 heeft het jaarlijkse gesprek tussen de commissaris van de Koningin, de 
provinciesecretaris en de voorzitters van de Adviescommissies bezwaarschriften plaatsgevonden.  
Tijdens dit overleg is gesproken over de bezwarenbehandeling, het concept-jaarverslag 2009, het 
benoemen van externe leden voor de commissies en de stand van zaken betreffende het 
bejegeningsonderzoek.  
 

6 Werkbeschrijving Adviescommissie bezwaarschriften GS, artikel 7. 
7 Werkbeschrijving Adviescommissie bezwaarschriften GS, artikel 7. 
8 Het Besluit adviescommissie bezwaarschriften GS en de Verordening bezwaar, beroep en klachten provincie Utrecht 
1996.  
9 Zie Bijlage D. 
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4.  Bezwaarschriften 

4.1 Resultaten  
 
Hieronder volgt een overzicht van het aantal in 2010 afgehandelde bezwaarschriften. In 2010 zijn 
geen bezwaarschriften ontvangen of afgehandeld die waren gericht tegen beslissingen van PS. Alle 
onderstaande gegevens hebben dus betrekking op bezwaarschriften die gericht zijn tegen 
beslissingen van GS.  
 
Er is een onderscheid gemaakt tussen bezwaarschriften die zijn afgehandeld door de 
Adviescommissie bezwaarschriften GS (“Bezwaarschriften GS”) en die zijn afgehandeld door de 
Dienst Regelingen van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (“Bezwaarschriften 
SN en SAN”) 10. In de laatste tabel (“Bezwaarschriften totaal”) zijn de gegevens samengevoegd. 
 
Bezwaarschriften 
 
Bezwaarschriften totaal  
 
Jaar                                             Totaal  bezwaarschriften    bezwaarschriften SN/SAN 

2010                                              186 105                         81 
2009                                              109  90                         19 
2008                                              147   97                         50 
2007                                              105 105                        n.v.t.  

Bezwaarschriften 
GS 

01-01-2010 in behandeling 31 
Ingediend in 2010 105 
Besluiten 61 
Niet-ontvankelijk  11 
Gegrond 12 
Ongegrond 38 
Ingetrokken 3911 
01-01-2011 in behandeling 36 

Bezwaarschriften 
SN/SAN  

01-01-2010 in behandeling 1 
Ingediend in 2010 81 
Besluiten 53 
Niet-ontvankelijk  14 
Gegrond 15 
Ongegrond 24 
Ingetrokken 29 

10 Normaliter worden ontvangen bezwaarschriften behandeld door de Adviescommissie bezwaarschriften GS. Een 
uitzondering hierop vormen de bezwaarschriften die worden ontvangen in het kader van de Subsidieregelingen 
Natuurbeheer en Agrarisch Natuurbeheer (SN en SAN). De behandeling van deze bezwaarschriften ligt niet bij de 
provincie zelf maar bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. De directeur 
van de Dienst Regelingen is gemandateerd om namens GS op bezwaarschriften te beslissen.  
11 Zie ook Hoofdstuk 6 “Pre-mediation”.  
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01-01-2011 in behandeling 0 

Bezwaarschriften 
totaal  

01-01-2010 in behandeling 32 
Ingediend in 2010 186 
Besluiten 114 
Niet-ontvankelijk  25 
Gegrond 27 
Ongegrond 62 
Ingetrokken 68 
01-01-2011 in behandeling 36 

Ter vergelijking staan de corresponderende cijfers over het jaar 2009 in het overzicht hieronder 

Bezwaarschriften totaal  
Aantal in 

behandeling 
op 1-1-09 

Aantal 
ingediend 
in 2009 

Aantal 
afgedane 
zaken in 

2009 

Aantal 
intrekkingen 

in 2009 

Aantal 
besluiten 
in 2009 

Aantal in 
behandeling 

op 1-1-
2010 

totaal 66 109 143 41 102 32 

Aantal 
besluiten in 

2009 

Aantal niet-
ontvankelijk

Aantal 
gegrond 

Aantal 
ongegrond

Totaal 102 16 24 62 

De toename van het aantal bezwaarschriften in 2010 is grotendeels te verklaren doordat er meer 
bezwaren in het kader van de Subsidieregeling Natuurbeheer en de Subsidieregeling Agrarisch 
Natuurbeheer (SN en SAN) zijn ontvangen (81 in 2010 tegen 19 in 2009). Een eenduidige 
verklaring voor deze stijging is niet te geven. Het is waarschijnlijk dat een stijging van het aantal 
aanvragen in het kader van beide subsidieregelingen hieraan ten grondslag ligt.  
 

4.2  Contraire besluitvorming  

GS kunnen met opgave van redenen12 afwijken van het advies van de Adviescommissie 
bezwaarschriften GS. Dit is in 2010 op voorstel van de betrokken afdeling twee keer gebeurd. In 
beide gevallen heeft het college het contraire voorstel van de afdeling gevolgd. Het betrof een 
rechtspositionele kwestie en een dwangsombeschikking inzake een overtreding van de 
Natuurbeschermingswet 1998.  
 

4.3 Voorlopige voorzieningen en (hoger) beroepen 
 
In het kader van de juridische kwaliteit van besluiten is inzicht in de uitkomst van 
beroepsprocedures c.a. van belang. Daarom bevat dit jaarverslag informatie over voorlopige 
 
12 Artikel 3:50 van de Awb. 
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voorzieningen, beroepen en hoger beroepen.Rechterlijke uitspraken bevatten aandachts- en 
leerpunten voor de organisatie en de commissies. 
 
Onderstaande diagrammen geven een overzicht van in 2010 ingestelde (hoger) beroepen en 
ingediende verzoeken om voorlopige voorziening. Het kan hierbij gaan om zaken die hebben 
gediend (of nog moeten dienen) bij de rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (in sommige gevallen: de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven). Voor beroepen geldt dat deze zowel ingesteld kunnen zijn tegen beslissingen op 
bezwaar als tegen besluiten die zijn tot stand gekomen met toepassing van de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Awb). Ook kan het gaan om rechtstreekse beroepen 
als bedoeld in artikel 7.1a van de Awb. 
Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend in samenhang met het indienen van 
een bezwaarschrift of het instellen van (hoger) beroep. De Voorzieningenrechter toetst met name op 
spoedeisendheid, weegt de bij het besluit betrokken belangen af en spreekt een voorlopig oordeel 
uit over de rechtmatigheid van het bestreden besluit. Zijn oordeel is niet bindend voor de 
bodemprocedure. 
 
Voorlopige voorzieningen 
 
2010 
Totaal*  

Aantal verzoeken 
om voorlopige 
voorziening* 

aantal in 
behandeling 1-
1-2010 

5

aantal 
ingediend in 
2010 

12 

aantal 
uitspraken in 
2010 

17 

aantal 
ingetrokken in 
2010  

0

aantal in 
behandeling op 
1-1-2011 

0

2010 Voorlopige 
voorzieningen   

Toegewezen 6 
Afgewezen  11 

De verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening zijn vooral ingediend in verband met  
vergunningprocedures en handhavingsprocedures. Dit beeld komt overeen met de resultaten over 
het jaar 2009. In 6 van de 17 gevallen heeft de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening 
getroffen.  
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Beroepen  
 
2010 
Totaal*  

Aantal  
beroepschriften 

aantal in 
behandeling 1-
1-2010 

6

aantal 
ingediend in 
2010 

48 

aantal 
uitspraken in 
2010 

35 

aantal 
ingetrokken in 
2010  

2

aantal in 
behandeling op 
1-1-2011 

17 

2010 Beroepschriften  
Uitspraken  35 
Niet-ontvankelijk  3 
Gegrond 14 
Ongegrond 18 
Ingetrokken 2 

Hoger beroepen 
 

2010 
Totaal*  

Aantal  
hoger 
beroepschriften 

aantal in 
behandeling 1-
1-2010 

5

aantal 
ingediend in 
2010 

3

aantal 
uitspraken in 
2010 

2

aantal 
ingetrokken in 
2010  

1

aantal in 
behandeling op 

5
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1-1-2011 

2010 Hoger 
beroepschriften  

Uitspraken  2 
Niet-ontvankelijk  1 
Gegrond 0 
Ongegrond 1 
Ingetrokken 1 

Ter vergelijking staan de corresponderende cijfers over het jaar 2009 hieronder vermeld 
 

Aantal in 
behandeling 
op 1-1-09 

Aantal 
ingediend 
in 2009 

Aantal 
afgedane 
beroepen 

2009 

Aantal 
ingetrokken 

beroepen 
2009 

Aantal 
uitspraken 

in 2009 

Aantal in 
behandeling 

op 1-1-
2010 

Beroep 15 29 38 8 30 6

Aantal in 
behandeling 
op 1-1-09 

Aantal 
ingediend 
in 2009 

Aantal 
afgedane 
beroepen 

2009 

Aantal 
ingetrokken 

beroepen 
2009 

Aantal 
uitspraken 

in 2009 

Aantal in 
behandeling 

op 1-1-
2010 

Hoger 
beroep 5 4 4 0 4 5

Aantal 
uitspraken 
in 2009 

Aantal niet-
ontvankelijk

Aantal 
(gedeeltelijk) 
gegrond 

Aantal 
ongegrond 

Beroep 30 5 14 11 

Aantal 
uitspraken 
in 2009 

Aantal niet-
ontvankelijk

Aantal 
(gedeeltelijk) 
gegrond 

Aantal 
ongegrond 

Hoger 
beroep 4 0 0 4

In 2010 zijn in beroep en hoger beroep 37 rechterlijke uitspraken gedaan. Daarnaast zijn 2 beroepen 
en 1 hoger beroep ingetrokken. In 14 gevallen heeft de rechter het beroep c.q. hoger beroep 
(gedeeltelijk) gegrond verklaard. In 19 gevallen is het beroep c.q. hoger beroep ongegrond 
verklaard. De rechter heeft het beroep c.q. hoger beroep 4 keer niet-ontvankelijk verklaard. Het 
aantal rechterlijke uitspraken in beroep en hoger beroep is ten opzichte van 2009 met 3 gestegen.  
 
Een opvallende ontwikkeling is dat de rechtbanken het afgelopen jaar zijn gestart met een nieuwe 
behandelwijze van beroepszaken. Deze werkwijze is gericht op finale geschilbeslechting. Bij de 
nieuwe behandelwijze is er een zitting van de enkelvoudige kamer, waarbij de rechter als regisseur 
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optreedt. De rechter wil dat partijen tijdens de zitting met elkaar in gesprek gaan om samen te 
zoeken naar een weg die ertoe leidt dat, indien mogelijk, een oplossing buiten rechte wordt 
gevonden. Indien dit niet mogelijk blijkt, geeft de rechter alsnog een einduitspraak.   
 
Hieronder volgt een overzicht van enkele vermeldenswaardige rechterlijke uitspraken: 
 
Toelaatbaarheid gefaseerde handhaving 
Deze zaak betrof de handhaving van de Verordening bescherming natuur en landschap provincie 
Utrecht 1996. De overtreding bestond uit het zonder ontheffing afmeren van een vaartuig in de 
Kromme Mijdrecht. 
De Rechtbank Utrecht had in beroep geoordeeld dat GS in strijd met het gelijkheidsbeginsel hadden 
gehandeld, omdat het college één overtreder had aangeschreven. Volgens de Rechtbank zou dit een 
soort van ‘testcase’ zijn, omdat andere overtreders tot dan toe ongemoeid waren gelaten. 
GS hebben tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. De Afdeling heeft het hoger beroep gegrond verklaard en de uitspraak van de 
rechtbank vernietigd. De Afdeling overwoog dat in de provinciale Handhavingsstrategie is vermeld 
dat de gebieden met de hoogste natuurwetenschappelijke, landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden frequenter zullen worden gecontroleerd en dat voorts de controle wordt afgestemd op de 
seizoenen. Vanwege het beperkte aantal toezichthouders en de arbeidsintensiviteit van de controles 
hebben GS gekozen voor een gefaseerde handhaving. De Afdeling acht dit niet onredelijk. 
De keuze van GS om de meest in het oog springende overtredingen met voorrang aan te pakken en 
het voornemen om ook de eigenaren/gebruikers van andere vaartuigen aan te schrijven, alsmede het 
feit dat geen gedoogbeschikkingen zijn afgegeven, toont volgens de Afdeling voldoende aan dat GS 
ook tot handhaving van andere gevallen overgaan. 
(LJN: BN6987) 
 
Wijziging van gegevens na indiening van een subsidieaanvraag 
Besluiten waarbij GS een gevraagde subsidie voor een project of activiteit op cultuurgebied geheel 
of gedeeltelijk hebben geweigerd, leiden – nadat de bezwaarprocedure is doorlopen – in 
betrekkelijk weinig gevallen tot een procedure bij de bestuursrechter. 
In het hier besproken geval had de aanvrager van de subsidie financiële gegevens, die bij de 
aanvraag waren verstrekt, naderhand zodanig aangepast dat sprake was van een substantiële 
wijziging van de aanvraag die zo ver verwijderd was van de oorspronkelijke aanvraag, dat in wezen 
sprake was van een nieuwe aanvraag. In de bezwaarfase had de aanvrager een herziene begroting 
overgelegd waaruit volgde dat er een tekort zou ontstaan, terwijl de bij de aanvraag gevoegde 
begroting een overschot liet zien. 
De Rechtbank Utrecht verwees naar vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, waaruit volgt dat een bestuursorgaan informatie, die na de indiening van de 
subsidieaanvraag is verstrekt, in beginsel buiten beschouwing mag laten, tenzij door deze informatie 
overtuigend wordt aangetoond dat de gegevens in de aanvraag kennelijk onjuist zijn of dat deze 
door het bestuursorgaan zijn misverstaan. 
De Rechtbank benadrukte dat een subsidieaanvrager een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de 
gegevens die hij bij zijn aanvraag overlegt en verklaarde het beroep ongegrond. 
Tegen de uitspraak is geen hoger beroep ingesteld. 
(Rb Utrecht 29 mrt. 2010, nr. SBR 08/3221) 
 
Vergunningplichtigheid koude- en warmteopslag (KWO-systeem) 
In deze zaak ging het om de principiële vraag of  voor een KWO-systeem, dat is gebaseerd op de 
zogeheten monobrontechniek, een vergunning ingevolge de voormalige Grondwaterwet (deze wet 
is opgegaan in de Waterwet, die op 22 december 2009 in werking is getreden) vereist is. GS waren 
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van mening dat dit het geval is, de twee betrokken bedrijven, die gezamenlijk in rechte optraden, 
waren een andere mening toegedaan. 
GS hadden ingestemd met rechtstreeks beroep (artikel 7:1a, eerste lid, van de Awb); de twee 
bezwaarschriften zijn derhalve doorgezonden als beroepschrift naar de Rechtbank Utrecht. De 
Rechtbank heeft de beroepen ongegrond verklaard. Tegen die uitspraak hebben de bedrijven hoger 
beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
De Afdeling overwoog dat uit de tekst van de Grondwaterwet niet volgde dat het onttrekken van 
grondwater aan een bodemlaag slechts als onttrekking in de zin van die wet kon worden 
aangemerkt, indien het water boven de grond wordt gebracht. In de Grondwaterwet werden termen 
zoals “bodem”, “grond” of “maaiveld” niet gehanteerd om te bepalen of een bepaalde handeling als 
onttrekking kan worden aangemerkt. 
Met de Rechtbank is de Afdeling van oordeel dat het standpunt van GS, dat het onttrekken van 
grondwater aan een bodemlaag tevens als onttrekking in de zin van de Grondwaterwet moest 
worden beschouwd, in overeenstemming was met het doel van die wet. De Grondwaterwet beoogde 
een doelmatig gebruik van de totale beschikbare hoeveelheid grondwater te verzekeren; aan dat 
doel zou afbreuk worden gedaan indien de Grondwaterwet niet van toepassing zou zijn op 
grondwateronttrekkingen die niet de totale grondwaterhoeveelheid verkleinen, maar wel de 
kwaliteit van het grondwater kunnen beïnvloeden. Aantasting van de kwaliteit van het grondwater, 
anders dan door verontreiniging van het grondwater, houdt immers een beperking in van de 
hoeveelheid grondwater die kan worden gebruikt. 
(ABRvS 7 april 2010, nr. 200906236/1/H3) 

4.4  Beslistermijn 
 
De wettelijke beslistermijn is voor de commissies en de provinciale organisatie een permanent punt 
van aandacht. De kwaliteit van besluitvorming is immers niet alleen afhankelijk van de inhoud van 
de besluiten en van de vraag of ze in rechte in stand blijven. Meeweegt dat burgers en bedrijven 
binnen een acceptabele termijn een beslissing op hun bezwaarschrift ontvangen.  
 
Evenals onder ‘4.1 Resultaten’ is er een onderscheid gemaakt tussen bezwaarschriften die zijn 
behandeld door de Adviescommissie bezwaarschriften GS (“Bezwaarschriften GS”) en die welke 
zijn afgehandeld door de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economie, Landbouw en 
Innovatie (“Bezwaarschriften SN en SAN”). In het laatste overzicht (“Bezwaarschriften totaal”) zijn 
de gegevens samengevoegd. Bij het berekenen van het aantal bezwaarschriften dat tijdig is afgedaan 
zijn de ingetrokken bezwaarschriften niet meegenomen. Nadat een bezwaarschrift is ingetrokken 
vindt er immers geen besluitvorming meer door het bestuursorgaan plaats.    
 
Bezwaarschriften GS 
 
2010 
 
Afdoening 

Aantal  
bezwaar-
schriften 
GS  

Percentage 

Binnen termijn 
 

59 (94) 96% (87%) 

Buiten termijn 
 

2 (14) 4% (13%) 



16

Om een vergelijking gemakkelijker te maken, staan de corresponderende cijfers over het jaar 2009 tussen 
haakjes vermeld. 
 
Het percentage bezwaarschriften waarop niet tijdig is beslist, ontvangen in 2010, ligt op 4 %. Dit 
stemt tot tevredenheid, gezien de score in 2009 (13 %). Dat dit percentage niet nóg lager ligt, vindt 
met name zijn oorzaak in een aantal in 2010 afgehandelde bezwaarschriften dat vóór 1 januari 2010 
is ingediend.  
 
De beperking van de termijnoverschrijding is het gevolg van de volgende maatregelen: 
• De regie op het behandelingsproces van bezwaarschriften is versterkt. 
• Het beleid ten aanzien van aanhoudingen van de bezwaarschriften is aangescherpt. Met 

instemming van reclamant wordt, indien nodig, de termijn voor afhandeling verlengd. In 
deze gevallen ontstaat daardoor geen termijnoverschrijding. 

 
Op 1 oktober 2009 is de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ in werking getreden. In 
het verslagjaar is eenmaal op basis van deze verordening een ingebrekestelling ontvangen van een 
bezwaarmaker. Naar aanleiding hiervan is een dwangsom betaald. In geen enkel geval is beroep 
ingesteld wegens het niet tijdig beslissen op een bezwaar. 
 
Bezwaarschriften SN en SAN 
 
2010 
 
Afdoening 

Aantal  
bezwaar-
schriften 
SN/SAN 

Percentage 

Binnen termijn 
 

53 (12) 100% (34%) 

Buiten termijn 
 

0 (23) 0 (66%) 

De Dienst Regelingen heeft in de loop van 2009 maatregelen getroffen om de tijdige afhandeling 
van bezwaarschriften te verbeteren. Deze maatregelen hebben het beoogde effect gesorteerd. 
Verder is in dit verband van belang dat GS aan de directeur van de Dienst Regelingen mandaat 
hebben verleend om namens het college te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten inzake 
toepassing van de SN en de SAN. 
 
Bezwaarschriften totaal 
 
2010 
 
Afdoening 

Aantal  
Bezwaar-
schriften 

Percentage 

Binnen termijn 
 

112 98% 

Buiten termijn 
 

2 2% 
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5. Klachten 
 
5.1 Algemeen 
 
Op grond van artikel 9:1 van de Awb heeft een ieder het recht om over de wijze waarop PS, GS of 
een ambtenaar zich in een bepaalde aangelegenheid hebben/heeft gedragen, een klacht 13 in te 
dienen bij het desbetreffende bestuursorgaan.  
 
Hoofdstuk 9 van de Awb verplicht het bestuursorganen zorg te dragen voor een behoorlijke 
klachtbehandeling. Uit artikel 15 van de Verordening bezwaar, beroep en klachten provincie 
Utrecht 1996 volgt dat de Awb-adviescommissie PS is belast met de behandeling van klachten.  
 
Bij iedere klacht wordt geprobeerd om tot een minnelijke oplossing met de klager te komen. In veel 
gevallen lukt het om de klacht, zonder een advies van de Klachtencommissie, af te handelen. Het 
afgelopen jaar zijn alle afgedane klachten in de minne geschikt door middel van onder meer een 
schriftelijke toelichting, een gesprek met de behandelend ambtenaar of met diens teamleider of 
afdelingsmanager. Op het moment dat een klacht naar tevredenheid van de klager is opgelost, 
vervalt de verplichting deze klacht verder te behandelen.  
 
De ingediende klachten kunnen worden opgesplitst in klachten in de zin van artikel 9:1 van de Awb 
(kortheidshalve aangeduid als ‘bejegeningsklachten’) en ‘overige klachten’. Bij ‘overige klachten’ 
gaat het onder meer om het opvragen van informatie en het verkrijgen van meer duidelijkheid over 
een beslissing van GS of PS.   
 
Daarnaast kunnen burgers ook op andere plekken binnen de organisatie klagen. Bijvoorbeeld bij de 
milieuklachtentelefoon of via de meldingenlijn van de afdeling Wegen.  
 
In paragraaf 3.2 is reeds aangegeven dat en waarom in 2011 de samenstelling en de werkwijze van 
de Klachtencommissie worden geëvalueerd.  
 
5.2 Resultaten  
 
De hieronder staande cijfers hebben uitsluitend betrekking op de door de Klachtencommissie 
ontvangen bejegeningsklachten en overige klachten.  
 
2010 Klachten  
In behandeling 1-1-2010 2 
Ingediend in 2010  21 
Afgedaan/doorgezonden in 
2010 

22 

Doorgestuurd extern in 
2010  

4

13 Een klacht kan op de volgende wijzen worden ingediend: per telefoon (030 258 3322), door het klachtenformulier op 
de website van de provincie in te vullen en te versturen of door een brief te sturen aan de secretaris van de 
Klachtencommissie (Provinciehuis, kamer C2.14, Postbus 18200, 3508 TH  Utrecht). 
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Doorgestuurd intern in 
2010 

7

Afgedane klachten  11 
In behandeling 1-1-2011 1 

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat in 2010, 21 klachten zijn ingediend. Er zijn 7 klachten 
doorgezonden naar een andere afdeling14 (intern).  Daarnaast zijn 4 klachten doorgestuurd naar een 
ander bestuursorgaan15 (extern). De 11 door de Klachtencommissie behandelde klachten zijn in der 
minne opgelost. In 5 gevallen ging het om ‘bejegeningsklachten’. In de overige 6 gevallen ging het 
om ‘overige klachten’; hierbij ging het onder meer om het niet beantwoorden van een brief. Op 1 
januari 2011 had de Klachtencommissie 1 klacht in behandeling.  
Eén klacht betrof geluid- en stankhinder, die twee inwoners van de gemeente De Ronde Venen 
ondervonden van streekbussen die langdurig met draaiende motor bij de betrokken bushalte 
stonden. De provincie heeft in samenwerking met de gemeente en de busmaatschappij 
(Connexxion) gezocht naar een oplossing. Deze is bereikt door de bushalte niet langer te laten 
dienstdoen als begin-/eindhalte voor een aantal buslijnen. 
 
Artikel 9:8 van de Awb biedt de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden een klacht niet 
in behandeling te nemen. Het afgelopen jaar is geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.  
 

Ter vergelijking staan de corresponderende cijfers over het jaar 2009 hieronder vermeld. 
 
2009 Klachten  
In behandeling 1-1-2009 2 
Ingediend in 2009  20 
Afgedaan/doorgezonden in 
2009 

20 

Doorgestuurd extern in 
2009  

7

Doorgestuurd intern in 
2009 

3

Afgedane klachten  10 
In behandeling 1-1-2010 2 

5.3 Nationale ombudsman  
 
Als een klager van mening is dat zijn klacht niet op een goede en zorgvuldige manier door de 
provincie is afgehandeld, kan hij hierover zijn beklag doen bij de Nationale ombudsman. Het 
afgelopen jaar heeft de Nationale ombudsman geen klachten over de provincie behandeld.  
Wèl heeft de Nationale ombudsman in twee gevallen een – rechtstreeks – bij hem ingediende klacht 
ter behandeling doorgezonden naar de provincie. In die gevallen heeft de provincie de Nationale 
ombudsman over de behandeling van de klacht op de hoogte gehouden. 

 
14 In die gevallen ging het niet om een bejegeningsklacht maar om bijvoorbeeld een melding over de toestand van een 
weg die bij de provincie in beheer en onderhoud is. 
15 Er is een aantal klachten ontvangen over het functioneren van de Regiotaxi. Ook werden klachten ontvangen die bij 
een gemeentebestuur thuishoren. 
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6. Pre-mediation  

Inmiddels is al meer dan 6 jaar ervaring met pre-mediation opgedaan. 
Kort gezegd komt pre-mediation in de bezwaarfase op het volgende neer. 
 
Indien een zaak zich hiervoor lijkt te lenen, neemt het secretariaat van de commissie telefonisch 
contact op met de bezwaarde. Besproken wordt welke bezwaren er nu precies tegen een bepaald 
besluit bestaan en of er mogelijk een ‘onderliggend’ probleem is dat los van de behandeling van het 
bezwaarschrift kan worden opgelost. In een aantal gevallen blijkt de bezwaarde bereid om na een 
extra toelichting op het besluit het bezwaarschrift in te trekken.  
 
Tijdens de hoorzitting gaat de commissie na in hoeverre er ruimte is om een oplossing van het 
geschil te bereiken. In daarvoor in aanmerking komende gevallen wordt de behandeling van het 
bezwaarschrift aangehouden, in afwachting van het resultaat van nader overleg tussen de bezwaarde 
en de betrokken afdeling. 
 
Een voorbeeld van het succes van pre-mediation is een bezwaarschrift tegen de afwijzing van een 
subsidieaanvraag. Tijdens de hoorzitting bleek dat er bij beide partijen onduidelijkheid was over 
diverse aspecten van de aanvraag. Na afloop van de hoorzitting zijn partijen met elkaar in overleg 
gegaan. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de bezwaarde een nieuwe aanvraag heeft ingediend. 
Deze subsidieaanvraag is gehonoreerd.  
 
Het grote voordeel van deze informele aanpak is dat een tekort aan informatie bij de bezwaarde kan 
worden opgeheven en dat de communicatie tussen de bezwaarde en de provinciale organisatie 
wordt verbeterd. Daardoor kunnen begrip voor de situatie en acceptatie van de beslissing op het 
bezwaar worden bevorderd.  
 
Dat een vrij groot deel van de in 2010 ingediende bezwaarschriften is ingetrokken (39 van de 105), 
is mede te danken aan de bemiddelingsactiviteiten van (het secretariaat van) de commissie en de 
medewerking van de betrokken afdelingen van de provincie. 
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7. Aanbevelingen en aandachtspunten  

7.1 Inleiding 
 
De commissie toetst bij de behandeling van een bezwaarschrift de kwaliteit van het bestreden 
besluit. Zo nodig neemt de commissie in haar advies een algemene of specifieke aanbeveling op. 
Deze aanbevelingen zijn samengevat in dit hoofdstuk. 
 
Daarnaast zijn er (permanente) aandachtspunten die bij het opstellen van besluiten een rol spelen. 
Hierbij kan worden gedacht aan een draagkrachtige, op het concrete geval toegesneden, motivering, 
een zorgvuldige afweging van de bij het besluit betrokken belangen en – niet in de laatste plaats – 
een zorgvuldige voorbereiding van het besluit. Bij dit laatste dient onder meer te worden gelet op 
het zo nodig toepassen van de zogeheten zienswijzenprocedure (afdeling 4.1.2 van de Algemene 
wet bestuursrecht).  
 

7.2 Algemene aanbevelingen  
 
Motivering subsidiebesluiten 
Subsidieaanvragen op cultuurgebied worden als regel beoordeeld door een commissie van 
deskundigen (bijv. Commissie podiumkunsten of Adviescommissie De Utrechtse Schatkamer) 
voordat GS een besluit nemen. Het is noodzakelijk dat GS het advies met name beoordelen op 
zorgvuldigheid. Indien GS tot het oordeel komen dat het advies niet deugdelijk is, dan moeten zij 
ervan afwijken of nader advies vragen. Verder is van belang dat niet wordt volstaan met opneming 
van een samenvatting van het advies van de deskundigencommissie in het besluit, maar dat een 
kopie van het advies bij het besluit wordt gevoegd. De belanghebbende(n) bij het besluit kan 
(kunnen) dan tevens zien hoe de commissie is samengesteld. 
De commissie heeft deze aanbeveling in 2009 onder de aandacht gebracht van de meest betrokken 
afdelingen (Economie, Cultuur en Maatschappij en Subsidies en Inkoop), maar heeft in het 
verslagjaar geconstateerd dat nog niet in alle gevallen het advies van de deskundigencommissie bij 
de beslissing op de subsidieaanvraag wordt gevoegd.   

Voorbeelden van gehonoreerde subsidieaanvragen op website 
Meerdere keren heeft de commissie tijdens de hoorzitting van bezwaarden te horen gekregen dat het 
invullen van het aanvraagformulier niet eenvoudig is. Vaak worstelde men met de interpretatie van 
in subsidieregelingen gehanteerde (kern)begrippen, zoals “innovatie”, “publieksbereik” en 
“bovenlokale betekenis”.  
Het verdient naar de mening van de commissie daarom aanbeveling dat op de website van de 
provincie (of een aparte website) voorbeelden van gehonoreerde subsidieaanvragen voor projecten 
en activiteiten worden vermeld, opdat (potentiële) aanvragers een inschatting kunnen maken van de 
kans op een positieve beoordeling van een eventueel in te dienen subsidieaanvraag. Hierdoor kan 
teleurstelling achteraf bij aanvragers worden voorkomen. 
Een goed voorbeeld is de in het voorjaar van 2010 gestarte website www.deutrechtseschatkamer.nl. 
Op deze website wordt een aantal gesubsidieerde projecten toegelicht. 
Vanzelfsprekend bestaat ook de mogelijkheid dat een belangstellende aan een medewerker van de 
betrokken afdeling van de provincie vraagt om hem behulpzaam te zijn bij het beantwoorden van 
vragen in het aanvraagformulier. De aanvrager blijft echter zelf verantwoordelijk voor de juiste en 
volledige invulling van zijn aanvraag.  
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Deze aanbeveling wordt meegenomen bij de verdere implementatie van het nieuwe subsidiestelsel, 
dat de provincie op 1 januari 2011 heeft ingevoerd.   
 
Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
In het kader van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: 
Wob) is het belangrijk dat het verzoek duidelijk is. De provincie is op grond van de Wob (artikel 3, 
vierde lid) verplicht om, indien het verzoek te algemeen is geformuleerd, de indiener behulpzaam te 
zijn bij het preciseren van zijn verzoek. 
Tevens is belangrijk dat in het kader van de behandeling van een verzoek om informatie zorgvuldig 
wordt onderzocht of de gevraagde gegevens al dan niet beschikbaar zijn bij de provincie. Hiermee 
wordt voorkomen dat, nadat een verzoek is afgewezen omdat de gevraagde informatie niet 
aanwezig is, tijdens de daaropvolgende bezwaarprocedure blijkt dat de gevraagde gegevens wèl 
aanwezig en beschikbaar zijn. In het hier bedoelde geval is de zaak opgelost zonder dat de 
commissie een advies heeft uitgebracht.  

7.3 Specifieke aanbevelingen 

Tijdelijke situaties 
Ingevolge artikel 1a, eerste lid, van de Vnl, worden ontheffingen krachtens deze verordening 
verleend, indien als gevolg van hetgeen daarbij wordt toegestaan de door de verordening 
beschermde waarden niet onaanvaardbaar worden geschaad. De verordening kent geen 
mogelijkheid om vanwege bijzondere omstandigheden van bepalingen af te wijken 
(‘hardheidsclausule’). Niettemin bestaat in sommige situaties de behoefte om tijdelijk een 
ontheffing dan wel een gedoogbeschikking te verlenen voor situaties die strijdig zijn met de Vnl. 
Hierbij valt te denken aan bestaande situaties waarvoor geen vrijstelling of ontheffing kan worden 
verleend (mede met het oog op ongewenste precedentwerking), maar waarvoor stringente 
handhaving (toepassing van een bestuursrechtelijke sanctie) disproportioneel zou zijn. 
 
In het hier bedoelde geval, dat speelt in de gemeente Stichtse Vecht, heeft de commissie GS 
voorgesteld om een tijdelijke gedoogbeschikking te verlenen voor een boatsaver en een tijdelijke 
persoonsgebonden ontheffing voor een steiger, die groter is dan in de desbetreffende 
vrijstellingsbepalingen staat. Deze aanbeveling is in zoverre opgevolgd dat voor beide objecten een 
gedoogbeschikking is verleend. 
 
Inning verbeurde dwangsom 
In een geval van overtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 heeft de commissie geadviseerd 
om na te gaan of geheel of gedeeltelijk kan worden afgezien van invordering van de verbeurde 
dwangsom van € 15.000,- wegens persoonlijke omstandigheden. Deze aanbeveling is door GS 
overgenomen, gelijktijdig met de beslissing op het bezwaar. 
 
Tenuitvoerlegging disciplinaire maatregel 
Dit geval betrof een bezwaarprocedure betreffende de schriftelijke berisping van een personeelslid 
wegens plichtsverzuim. De commissie heeft aanbevolen om deze disciplinaire maatregel niet ten 
uitvoer te leggen indien binnen een jaar, gerekend vanaf de datum van de beslissing op het bezwaar, 
betrokkene zich niet schuldig maakt aan soortgelijk of ander plichtsverzuim. 
GS hebben deze aanbeveling overgenomen. 
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Bijlagen 

A Samenstelling Adviescommissies in 2010 

Adviescommissie bezwaarschriften GS 
 
Voorzitters

dhr. drs. J.H. (Jan Hein) Boone 
mw. mr. C.F. (Cornelia) Feith-Hooijer  
mw. mr. W.N. (Ineke) Herweijer 
mw. mr. I.M.C.V.T. (Maria) Kiebêrt 
 
Commissieleden (tot 1 oktober 2010)

dhr. mr. U.A.E. (Uwe) Arnhold 
mw. mr. G. (Gerda) Bakker  
mw. mr. drs. K.M. (Karin) Betten 
mw. mr. drs. M.J.W. (Marjolein) Braam 
mw. mr. D.M.D. (Dorien) van Cooten 
dhr. mr. A.W. (Alfred) Dennebos 
dhr. ing. R. (Ruurd) Jonge Poerink 
dhr. mr. F. (Franz) Kluitmans 
mw. drs. C.C.M. (Catherine) Peters Sengers 
dhr. mr. H. (Harry) Versluis 
mw. mr. I. (Ida) Zetstra 
 
Commissieleden (vanaf 1 oktober 2010)

Mw. mr. M. (Marjon) Dirkzwager 
Dhr. A. (Arjeh) Kalmann 
Mw. mr. drs. E.D.M. (Mildred) Knegt 
Dhr. mr. M.R. (Mart) Poot 
Mw. mr. dr. C (Caroline) Raat 
Dhr. mr. Th. A. (Theo) Velo 
Dhr. mr. H.S. (Hisse) de Vries 
Mw. ing. J. (Judith) van Wendel de Joode 
 
Secretarissen (tevens commissieleden tot 1 oktober 2010)

mw. mr. C.J. (Rijanne) Kiep  
dhr. mr. B.G. (Ben) Ronteltap 
dhr. mr. J.A. (Jan) Wichers 
 
Administratieve ondersteuning

mw. O.I.M. (Odile) Fiscalini (tot 7 mei 2010) 
dhr. G.J.M. (Geert) van der Vleuten (vanaf 1 mei 2010) 
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Adviescommissie bezwaarschriften PS (tot 1 oktober 2010: Awb-adviescommissie 
PS)  
 
Voorzitters

dhr. drs. J.H. (Jan Hein) Boone 
mw. mr. C.F. (Cornelia) Feith-Hooijer 
mw. mr. W.N. (Ineke) Herweijer 
mw. mr. I.M.C.V.T. (Maria) Kiebêrt 
 
Commissieleden (tot 1 oktober 2010)

dhr. J. Fastl (Groenlinks) 
mw. mr. K.J. Fokker (PvdA) 
mw. H. Nap (CDA) 
dhr. ir. M. Snyders (Mooi Utrecht) 
vacature (SP) 
vacature (VVD 
 
Plaatsvervangende commissieleden (tot 1 oktober 2010)

dhr. dr. R. Bisschop (SGP) 
mw. A.M.A. Pennarts-Pouw (Groenlinks) 
dhr. drs. R.E. de Vries (D66) 
 
Commissieleden (vanaf 1 oktober 2010)

Mw. mr. M. (Marjon) Dirkzwager 
Dhr. A. (Arjeh) Kalmann 
Mw. mr. drs. E.D.M. (Mildred) Knegt 
Dhr. mr. M.R. (Mart) Poot 
Mw. mr. dr. C (Caroline) Raat 
Dhr. mr. Th. A. (Theo) Velo 
Dhr. mr. H.S. (Hisse) de Vries 
Mw. ing. J. (Judith) van Wendel de Joode 
 
Secretarissen

mw. mr. C.J. (Rijanne) Kiep  
dhr. mr. B.G. (Ben) Ronteltap 
dhr. mr. J.A. (Jan) Wichers 
 
Administratieve ondersteuning

mw. O.I.M. (Odile) Fiscalini (tot 7 mei 2010) 
dhr. G.J.M. (Geert) van der Vleuten (vanaf 1 mei 2010) 
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Klachtencommissie  
 
Voorzitters

dhr. drs. J.H. (Jan Hein) Boone 
mw. mr. C.F. (Cornelia) Feith-Hooijer 
mw. mr. W.N. (Ineke) Herweijer 
mw. mr. I.M.C.V.T. (Maria) Kiebêrt 
 
Commissieleden 

dhr. J. Fastl (Groenlinks) 
mw. mr. K.J. Fokker (PvdA) 
mw. H. Nap (CDA) 
dhr. ir. M. Snyders (Mooi Utrecht) 
vacature (SP) 
vacature (VVD 
 
Plaatsvervangende commissieleden

dhr. dr. R. Bisschop (SGP) 
mw. A.M.A. Pennarts-Pouw (Groenlinks) 
dhr. drs. R.E. de Vries (D66) 
 
Secretarissen

mw. mr. C.J. (Rijanne) Kiep  
dhr. mr. B.G. (Ben) Ronteltap 
dhr. mr. J.A. (Jan) Wichers 
 
Administratieve ondersteuning

mw. O.I.M. (Odile) Fiscalini (tot 7 mei 2010) 
dhr. G.J.M. (Geert) van der Vleuten (vanaf 1 mei 2010) 
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B Werkbeschrijving Adviescommissie bezwaarschriften GS 
 
Onderstaand vindt u de werkbeschrijving voor de afhandeling van bezwaarschriften tegen besluiten 
van Gedeputeerde Staten (hierna: GS). De werkbeschrijving bevat de interne procedure voor de 
behandeling van bezwaarschriften door de Adviescommissie bezwaarschriften GS en voor de 
besluitvorming op een bezwaarschrift. De basis voor  deze werkbeschrijving wordt gevormd door 
de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit adviescommissie bezwaarschriften GS.  
 
De hoorzittingen voor bezwaren worden in beginsel gehouden op de tweede en de vierde dinsdag 
van de maand met een uitwijkmogelijkheid naar de tweede donderdag in de maand. De 
hoorzittingen voor bezwaren over personele rechtspositie worden in beginsel gehouden op de 
tweede donderdag in de maand.  
 
Deze werkbeschrijving bevat richtlijnen. In bijzondere gevallen kunnen, in overleg met de 
betrokken secretaris van de Adviescommissie bezwaarschriften GS (hierna aangeduid als 
“secretaris”), andere afspraken gemaakt worden.  
 

Artikel 1: Intake bezwaarschrift
1. Documentbeheer stuurt een bezwaarschrift terstond aan het secretariaat van de 

Adviescommissie bezwaarschriften GS bij de afdeling Bestuur en Juridische Zaken (BJZ). 
2. Het secretariaat van de Adviescommissie bezwaarschriften GS stuurt terstond een kopie van het 

bezwaarschrift aan de behandelend ambtenaar en, indien van toepassing, de jurist van de 
betrokken afdeling. 

3. Indien het bezwaarschrift een personeelsaangelegenheid betreft dan wordt in deze 
werkbeschrijving met “afdeling” en “afdelingsmanager” de afdeling PEO respectievelijk de 
afdelingsmanager PEO bedoeld. De secretaris communiceert niet rechtstreeks met de 
leidinggevende(n) van de afdeling waar reclamant werkzaam is. 

 

Artikel 2: Opvragen dossier en verweerschrift
1. Direct na ontvangst van het bezwaarschrift vraagt de secretaris een kopie van het bestreden 

besluit en van de overige stukken op bij de behandelend ambtenaar van de betrokken afdeling 
(termijn voor aanleveren kopie bestreden besluit: 3 dagen; voor de overige stukken: 1 week na 
verzoek). 

2. Indien het bezwaarschrift tijdig is ingediend en niet behoeft te worden aangevuld, vraagt de 
secretaris bij het in het eerste lid bedoelde verzoek tevens om een verweerschrift (termijn voor 
aanleveren: 2 weken na verzoek).16 Het verweerschrift wordt ondertekend door degene die 
“namens GS” het bestreden besluit heeft ondertekend. 

 

16 Indien het bezwaarschrift aanvulling behoeft, wordt het verzoek om een verweerschrift in te dienen gedaan direct na 
ontvangst van de aanvulling. 
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Artikel 3: Toetsing bezwaarschrift en bevestiging ontvangst
1. De secretaris stuurt binnen 3 dagen na ontvangst van de kopie van het bestreden besluit een 

bericht van ontvangst van het bezwaarschrift aan reclamant of zijn gemachtigde, derde-
belanghebbenden en wettelijk adviseurs. 

2. Indien van toepassing wordt reclamant verzocht om herstel van verzuim en/of aanvulling van 
het bezwaarschrift. Termijn voor voldoen aan verzoek door reclamant: maximaal 4 weken. De 
wettelijke beslistermijn wordt in dat geval (van rechtswege) met maximaal 4 weken verlengd. 

3. Indien de secretaris van oordeel is dat een hoorzitting niet nodig is wegens kennelijk niet 
ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond bezwaar, neemt hij/zij dienaangaande 
onverwijld contact op met de voorzitter van de commissie. Indien de voorzitter het oordeel van 
de secretaris overneemt, wordt het bezwaarschrift afgedaan zonder dat een hoorzitting wordt 
gehouden. 

 

Artikel 4: Hoorzitting
1. Indien een hoorzitting nodig is, plant de secretaris de hoorzitting. De datum van de hoorzitting 

is omstreeks 28 dagen na ontvangst van het bezwaarschrift dan wel de aanvulling daarop. 
Alleen om zwaarwegende redenen wordt de hoorzitting later gepland. 

2. De secretaris verzendt de uitnodigingen voor de hoorzitting uiterlijk 12 dagen vóór de 
hoorzitting. 

3. Een uitnodiging wordt gestuurd aan de behandelend ambtenaar en, indien van toepassing, de 
jurist van de betrokken afdeling. 

4. Een uitnodiging wordt verder gestuurd aan reclamant of zijn gemachtigde, derde-
belanghebbenden en wettelijk adviseurs. Bij de uitnodiging wordt een kopie van het namens GS 
ingediende verweerschrift en, indien van toepassing, een kopie van de aanvulling op het 
bezwaarschrift meegestuurd.  

5. Reclamant of derde-belanghebbende kan - indien noodzakelijk - verzoeken om verzetten van 
hoorzitting, met opschorting van de beslistermijn. 

6. De secretaris verzendt uiterlijk 1 week voor de hoorzitting het dossier en de bespreeknotitie aan 
de commissie. 

7. De secretaris legt het dossier vanaf 1 week voor de hoorzitting ter inzage, voegt nader 
ingediende stukken toe en verstrekt op verzoek afschrift van de stukken.  

 

Artikel 5: Vaststelling advies en verslag
1. Binnen 10 dagen na de hoorzitting zendt de secretaris een ontwerp-verslag van de hoorzitting en 

een ontwerp-advies aan de commissieleden. De secretaris verzoekt de commissieleden binnen 5 
dagen te reageren.  

2. De secretaris verwerkt eventuele opmerkingen van de commissieleden in het ontwerp-advies en 
ontwerp-verslag, stelt het advies en het verslag namens de commissie vast en ondertekent het 
advies en het verslag.  

 

Artikel 6: Voorbereiding besluitvorming door GS 
1. Binnen 18 dagen na de hoorzitting legt de secretaris het vastgestelde advies, het verslag van de 

hoorzitting en een ontwerp-beslissing op bezwaar met begeleidend B-stuk voor aan de 
afdelingsmanager. 

2. De secretaris verzoekt de afdelingsmanager om binnen 3 werkdagen het B-stuk, voorzien van 
zijn/haar paraaf, te retourneren. 
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3. Nadat de afdelingsmanager het B-stuk heeft geparafeerd, draagt de secretaris zorg voor de 
parafering door de betrokken directeur en de portefeuillehouder alsmede voor de agendering van 
het B-stuk voor de GS-vergadering.  

4. Indien het volgens de afdelingsmanager noodzakelijk is om wegens een zwaarwegend 
provinciaal belang van het advies van de commissie af te wijken, retourneert hij het B-stuk 
ongeparafeerd met die mededeling aan de secretaris. In dat geval vindt de voorbereiding van de 
besluitvorming plaats overeenkomstig artikel 7. 

 

Artikel 7: Contraire advisering 
1. Als de betrokken directeur dit noodzakelijk acht wegens een zwaarwegend provinciaal belang, 

kan hij/zij GS voorstellen van het advies van de commissie af te wijken.  
2. Indien de afdelingsmanager heeft aangegeven dat er reden is voor afwijking van het advies van 

de commissie, legt de secretaris het vastgestelde advies met begeleidend B-stuk voor aan de  
directeur met het verzoek om binnen 3 werkdagen aan te geven of hij/zij een contrair voorstel 
aan GS wil doen.  

3. Indien de directeur besluit geen contrair voorstel aan GS te doen, retourneert hij/zij het door 
hem/haar geparafeerde B-stuk aan de secretaris. De secretaris draagt zorg voor de parafering 
door de portefeuillehouder en de agendering van het B-stuk voor de GS-vergadering.  

4. Indien de directeur aangeeft dat hij/zij een contrair voorstel wil doen, stelt de secretaris een 
concept A-stuk op met daarin het advies van de commissie en bijbehorende beslissing op 
bezwaar. De secretaris verzoekt de betrokken afdelingsmanager, onder toezending van het 
concept-A-stuk, om binnen twee weken een ontwerpbeslissing op bezwaar aan te leveren en in 
het A-stuk onder het kopje ‘toelichting medeparaferende afdelingen’ aan te geven wat de 
motivering is voor de afwijking van het advies van de commissie. De afdelingsmanager geeft in 
de toelichting tevens aan wat het zwaarwegend provinciaal belang is om van het advies van de 
commissie af te wijken.  

5. De secretaris draagt zorg voor de parafering door de directeur en de portefeuillehouder alsmede 
voor de agendering van het A-stuk voor de GS-vergadering.  

Artikel 8: Bekendmaking beslissing op bezwaar
1. De secretaris draagt zorg voor de bekendmaking van het besluit van GS aan belanghebbenden.  
2. De secretaris zendt een afschrift van het besluit aan de betrokken afdelingsmanager, de 

behandelend ambtenaar en, indien van toepassing, de jurist van de betrokken afdeling. Indien 
een directeur de gemandateerde is voor het bestreden besluit, wordt tevens een afschrift aan de 
directeur gestuurd. 

3. De secretaris zendt een afschrift van het besluit aan de voorzitter en leden van de commissie. 
 

Artikel 9: Registratie bezwaarschriften en beroepen
1. Afdeling BJZ houdt het register van ingediende bezwaarschriften bij, van de beslissingen 

daarop, van ingestelde (hoger) beroepen en van de uitspraken daarop. 
2. De secretaris informeert na afloop van de beroepstermijn bij de behandelend ambtenaar of er 

beroep tegen de beslissing op bezwaar is ingesteld. De behandelend ambtenaar stuurt een kopie 
van het beroepschrift en te zijner tijd van de rechterlijke uitspraak aan de secretaris.  

3. Eén maal per jaar verzoekt de secretaris, namens de afdelingsmanager BJZ, aan de 
afdelingsmanager van de betrokken afdeling om een overzicht van ingestelde beroepen tegen 
beslissingen op bezwaar en ingestelde beroepen tegen andere besluiten dan beslissingen op 
bezwaar. Het overzicht bevat de volgende gegevens: 
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• Overzicht van ingediende beroepen in het lopend jaar met vermelding van datum, 
nummer en onderwerp van het besluit waartegen het beroep is gericht en reden van het 
beroep. 

• Overzicht van ingetrokken beroepen met vermelding van datum, nummer en onderwerp 
van  het besluit waartegen beroep was gericht en reden van intrekking. 

• Overzicht van niet-ontvankelijk verklaarde beroepen met vermelding van instantie, 
datum en vindplaats van uitspraak en reden van niet-ontvankelijkheid. 

• Overzicht van ongegrond bevonden beroepen met vermelding van instantie, datum en 
vindplaats van uitspraak en reden van ongegrondheid. 

• Overzicht van gegrond bevonden beroepen met vermelding van instantie, datum en 
vindplaats van de uitspraak en reden van gegrondheid.  

Termijn voor aanlevering: 8 weken. 
 

Artikel 10: Voorbehoud rechtspositionele zaken
Ten aanzien van bezwaarschriften van rechtspositionele aard wordt van het gestelde in voorgaande 
artikelen afgeweken, voor zover dat nodig is ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 
een betrokkene.     
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C Werkbeschrijving Klachtencommissie 
(klachten als bedoeld in artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht) 

 

Artikel 1: Ontvangst klacht
Documentbeheer of, in voorkomende gevallen, de behandelend ambtenaar stuurt een schriftelijke of 
per e-mail ingediende klacht direct aan het secretariaat van de klachtencommissie bij het team 
Juridische Zaken van de afdeling Bestuur en Juridische Zaken (BJZ). Telefonische klagers worden 
doorverwezen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. 

 

Artikel 2: Contact met klager
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van een schriftelijke klacht of een per e-mail ingediende klacht 
neemt de secretaris, indien dit mogelijk is, telefonisch contact op met de klager om te bespreken wat 
de beste manier is om de klacht af te handelen. Daarbij gaat de secretaris ook na of de klacht in 
onderling overleg met de betrokken afdeling kan worden afgehandeld. Indien dit mogelijk is, zijn de 
bepalingen 8 tot en met 12 niet van toepassing totdat blijkt dat de procedure moet worden hervat. 
De betrokken ambtenaar informeert de secretaris over de afhandeling van de klacht.  

 

Artikel 3: Soort klacht
Na ontvangst van de klacht en eventueel telefonisch contact met klager, beoordeelt de secretaris aan 
de hand van het onderstaande schema welke soort klacht het betreft en onderneemt aan de hand 
hiervan de noodzakelijke stappen.  
 
Soort klacht Actie door Procedure

1. Door te sturen  secretaris en evt.  Klacht wordt doorgestuurd naar juiste  
betrokken afdeling  instantie of teruggezonden naar klager 

 
2. Eenvoudig   secretaris en betrokken De klacht wordt opgelost 
 afdeling 
 
3. Vergt enige inhoude- voorzitter, secretaris en  De secretaris schrijft het concept   
lijke voorbereiding  betrokken afdeling  antwoord en legt het voor aan de  

voorzitter. Daarna beantwoording  
namens Gedeputeerde Staten door de 
provinciesecretaris 

 
4a. Vergt onderzoek;  voorzitter en secretaris De secretaris bereidt hoorzitting voor. 
bestuurlijk niet gevoelig     De voorzitter hoort en stelt advies vast 
 Gedeputeerde Staten stellen een 
 afdoeningsbrief vast. 
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4b. Vergt onderzoek;  voorzitter en commissie De secretaris bereidt hoorzitting voor. 
bestuurlijk gevoelig      De voorzitter hoort en stelt concept  
 advies vast dat om commentaar aan de 
 commissie wordt voorgelegd. Daarna 
 stelt de voorzitter het advies vast. 
 Gedeputeerde Staten stellen een  
 afdoeningsbrief vast. 
 
4c. Vergt onderzoek;  voorzitter en commissie De secretaris bereidt hoorzitting voor. 
bestuurlijk zeer gevoelig     De commissie hoort en stelt advies op.
 Gedeputeerde Staten stellen een  
 afdoeningsbrief vast. 

 

Artikel 4: Bevestiging ontvangst
1. De secretaris stuurt binnen twee dagen een ontvangstbevestiging van een schriftelijke of per 

e-mail ingediende klacht aan de klager of diens gemachtigde. 
2. In de ontvangstbevestiging wordt de datum vermeld waarop - indien van toepassing - de 

hoorzitting waarschijnlijk zal plaatsvinden. De datum van de hoorzitting is omstreeks 28 
dagen na ontvangst van de klacht. 

 

Artikel 5: Informeren klachtencommissie
1. Ter uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de Verordening bezwaar, beroep en klachten 

provincie Utrecht 1996 stuurt de secretaris direct na ontvangst per e-mail een omschrijving 
van de ingediende klacht aan de leden van de klachtencommissie. 

2. Elk kwartaal stuurt de secretaris een overzicht van de ontvangen en afgehandelde klachten 
toe aan de Klachtencommissie. 

 

Artikel 6: Informeren afdeling
1. Tegelijkertijd met de verzending van de ontvangstbevestiging stuurt de secretaris een kopie van 

het klaagschrift of de e-mail naar de afdelingsmanager, met een afschrift naar de behandelend 
ambtenaar. Indien de directeur de gemandateerde is voor het bestreden besluit dient in dit artikel 
en de artikelen 6, 8, 10, 11 en 12, in plaats van afdelingsmanager gelezen te worden: betrokken 
directeur, met een afschrift naar de afdelingsmanager. 

2. Indien de klacht telefonisch is ingediend geeft de secretaris de inhoud van de klacht door aan de 
in het eerste lid genoemde personen.  

3. De secretaris vermeldt hierbij de datum waarop de eventuele hoorzitting waarschijnlijk zal 
plaatsvinden. 

 

Artikel 7: Opvragen informatie
Gelijktijdig met de verzending van de kopie van het klaagschrift of de e-mail vraagt de secretaris 
het dossier op bij de afdelingsmanager, met een afschrift naar de behandelend ambtenaar; termijn 
voor aanleveren: één week na verzoek. 
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Artikel 8: Hoorzitting
1. Indien een hoorzitting nodig is, plant de secretaris de hoorzitting definitief op de voorlopig 

vastgestelde datum, bedoeld in artikel 4, tweede lid. Alleen om zwaarwegende redenen 
wordt de hoorzitting later gepland. 

2. De secretaris verzendt de uitnodigingen voor de hoorzitting uiterlijk 12 dagen vóór de 
hoorzitting. 

3. Een uitnodiging wordt gestuurd aan de afdelingsmanager met een afschrift naar de 
behandelend ambtenaar. 

4. Een uitnodiging wordt verder gestuurd aan de klager of diens gemachtigde.  
5. De klager kan - indien noodzakelijk - verzoeken om verzetten van hoorzitting, met 

opschorting van de beslistermijn. 
6. De secretaris verzendt uiterlijk één week voor de hoorzitting het dossier en de 

bespreeknotitie aan de voorzitter of, indien van toepassing, de commissie. 
 

Artikel 9: Vaststelling advies en verslag
1. Binnen tien dagen na de hoorzitting zendt de secretaris een ontwerpverslag van de 

hoorzitting en een ontwerpadvies aan de voorzitter of, indien van toepassing, de 
commissieleden. De secretaris verzoekt de voorzitter dan wel de commissieleden binnen vijf 
dagen te reageren.  

2. De secretaris verwerkt eventuele opmerkingen van de commissieleden in het ontwerpadvies 
en –verslag en stelt het advies en verslag namens de voorzitter dan wel de commissie vast.  

 

Artikel 10: Voorbereiding besluitvorming door Gedeputeerde Staten 
1. Binnen 18 dagen na de hoorzitting legt de secretaris het vastgestelde advies, verslag en een 

ontwerpbeslissing op de klacht met begeleidend B-stuk voor aan de afdelingsmanager, met 
een afschrift naar de behandelend ambtenaar. 

2. De secretaris verzoekt de afdelingsmanager om binnen drie werkdagen het B-stuk, 
geparafeerd voor “gezien”, te retourneren. Voor zover de secretaris geen ontwerpbeslissing 
heeft kunnen opstellen, draagt de afdelingsmanager daarvoor zorg. In dat geval wordt de 
afdelingsmanager verzocht het B-stuk met ontwerpbeslissing binnen twee weken te 
retourneren. 

3. De secretaris draagt zorg voor de parafering door de portefeuillehouder en de agendering 
voor de GS-vergadering.  

 

Artikel 11: Contraire advisering 
1. Als dit noodzakelijk is wegens een zwaarwegend provinciaal belang, kan de 

provinciesecretaris Gedeputeerde Staten voorstellen van het advies van de commissie af te 
wijken. De afdelingsmanager informeert de secretaris binnen drie werkdagen na ontvangst 
van het advies van de commissie of hij daartoe een voorstel aan de provinciesecretaris zal 
doen. 

2. De secretaris verzoekt de provinciesecretaris om binnen drie werkdagen na het verzoek 
daartoe aan te geven of hij een contrair voorstel aan Gedeputeerde Staten zal doen. Indien de 
provinciesecretaris aangeeft dat hij een contrair voorstel zal doen aan Gedeputeerde Staten, 
verzoekt de secretaris hem om binnen twee weken een ontwerpbeslissing op de klacht aan te 
leveren met daarin de motivering voor de afwijking van het advies van de commissie. De 
provinciesecretaris geeft tevens schriftelijk aan wat het zwaarwegend provinciaal belang is 
om af te wijken van het advies van de commissie. 
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3. Indien een contrair voorstel wordt gedaan, legt de secretaris het voorstel voor de beslissing 
op bezwaar middels een A-stuk voor aan Gedeputeerde Staten. In het A-stuk worden het 
advies van de commissie, de daarbij behorende ontwerpbeslissing op de klacht en het 
contraire voorstel met de bijbehorende ontwerpbeslissing op de klacht opgenomen en 
toegelicht.  

4. De secretaris draagt zorg voor de parafering door de portefeuillehouder en de agendering 
voor de GS-vergadering.  

Artikel 12: Bekendmaking beslissing op klacht
1. De secretaris draagt zorg voor de bekendmaking van het besluit aan de klager.  
2. De secretaris zendt een afschrift van het besluit aan de afdelingsmanager, met een afschrift 

naar de behandelend ambtenaar. 
3. De secretaris zendt een afschrift van het besluit aan de voorzitter en, indien van toepassing, 

aan de leden van de commissie. 
 

Artikel 13: Registratie klachten
Afdeling BJZ houdt het register van ingediende klachten bij en van de wijze waarop deze zijn 
afgedaan. Het register wordt jaarlijks in de organisatie bekendgemaakt. 

 

Artikel 14: Voorbehoud klachten over personen
Ten aanzien van klachten die betrekking hebben op personen wordt van het gestelde in voorgaande 
artikelen afgeweken, voor zover dat nodig is ter bescherming van de privacy van een betrokkene.     
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D Verslag jaargesprek tussen de commissaris van de Koningin, de  
provinciesecretaris en de voorzitters van de Awb-adviescommissies op 
maandag 1 maart 2010 

 
Aanwezig:

Commissaris van de Koningin: dhr. R.C. Robbertsen (voorzitter)  
 
Provinciesecretaris:    dhr. drs. H.H. Sietsma 
 
Voorzitters:    mw. mr. C.F. Feith- Hooijer 
 mw. mr. W.N. Herweijer 
 mw. mr. I.M.C.V.T. Kiebêrt 
 
afdeling Groen:   dhr. drs. M.M.W. Hoevenaars 
 
afdeling Bestuur en    mw. mr. S.L. Munsel 
Juridische zaken:   dhr. mr. J.A. Wichers (verslag) 
 

Met kennisgeving afwezig:

Voorzitters:    dhr. drs. J.H. Boone 
 
afdeling Bestuur en    mw. mr. E.E.J. Boiten 
Juridische zaken: 
 

1. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent het overleg en heet allen welkom. 
Hij vraagt of de aanwezigen instemmen met de agenda zoals is deze is toegezonden. Dat is het 
geval. Voorts deelt hij de berichten van verhindering mee.  
 

2. Verslag jaargesprek 27 april 2009  
 
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag. 
 

3. Vaststelling concept-jaarverslag adviescommissies bezwaarschriften en klachten 2009 
 
De voorzitter merkt op dat 2009 een duidelijke verbetering te zien geeft voor wat betreft de tijdige 
afdoening van bezwaarschriften. Alleen de afdoening van de bezwaarschriften in het kader van de 
Subsidieregelingen Natuurbeheer en Agrarisch Natuurbeheer blijft hierbij achter. 
De heer Hoevenaars licht dit punt toe. De regeling was nogal ingewikkeld. Mede hierdoor 
ontstonden er lange procedures. Inmiddels is de regeling vereenvoudigd. Ook zullen de beslissingen 
op bezwaar in het vervolg in mandaat genomen worden door het hoofd van de dienst. Thans worden 
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deze voorstellen nog aan GS voorgelegd. Deze maatregelen moeten er toe leiden dat in 2010 de 
afhandelingstermijnen wel zo veel mogelijk gehaald worden.  
Het valt mevrouw Feith op dat er veel gegronde bezwaren waren bij genoemde subsidieregelingen.  
De heer Hoevenaars zegt dat ook dit een gevolg was de oude, ingewikkelde regeling.  
 
Mevrouw Feith is verheugd dat er in 2009 maar twee maal is afgeweken van het advies van de 
commissie. In beide gevallen ging het om een personele kwestie. 
De heer Sietsma verwacht dat er in 2010 meer bezwaarschriften zullen zijn op dit terrein. Ten eerste 
omdat personeelsleden anders dan in het verleden worden beoordeeld. Ten tweede omdat er 80 
formatieve eenheden zullen verdwijnen. 
 
De voorzitter stelt vast dat het jaarverslag ter vaststelling aan GS kan worden aangeboden met 
daarbij het advies de aanbevelingen (het motiveren van beslissingen, het horen van belanghebbende 
en een hardheidsclausule voor de Vnl) ter harte te nemen.  
 
4. Externe leden adviescommissies bezwaarschriften 
 
Mevrouw Munsel geeft een toelichting. Op 9 maart vindt er een afstemmingsgesprek plaats met de 
griffie. Dat is nodig omdat de externe leden zowel geworven worden voor de commissie die GS 
adviseert als om de commissie die PS adviseert. Hierbij komt ook aan de orde wie er in de 
selectiecommissie zullen plaatsnemen.  
De voorzitter vraagt of de voorzitters van de adviescommissie ook bij de selectie worden betrokken.  
Mevrouw Munsel antwoordt dat dit wel de bedoeling is, maar dat het nog met hen moet worden 
besproken.  
Mevrouw Feith doet de suggestie de benoeming van leden in beide commissies, dus ook die van PS, 
aan GS over te laten. Zij heeft gezien dat dit in praktijk handig werkt.  
Mevrouw Herweijer juicht toe dat personele bezwaren door volledig externe commissies bekeken 
zullen worden, maar vindt het jammer dat dit ook zal gelden voor de overige zaken. De commissie 
dient naast de rechtmatigheid ook de doelmatigheid te beoordelen. Die kan in het gedrang komen 
doordat externe leden hierover onvoldoende kennis bezitten.  
De voorzitter meent dat dit probleem kan worden ondervangen door een adequate ondersteuning 
van de commissie.  
Mevrouw Herweijer doet de suggestie oud medewerker te benaderen voor het commissiewerk. Zij 
kennen de provincie van binnen uit.  
De heer Sietsma vindt dit een uitstekende suggestie. Hij wordt soms benaderd vanuit zijn netwerk 
door mensen die een dergelijke functie zoeken. 
Mevrouw Munsel zegt dat in de profielschets ook rekening wordt gehouden met de affiniteit die 
toekomstige leden moeten hebben met het reilen en zeilen bij provinciale bestuursorganen.  
 

5. Stand van zaken bejegeningsonderzoek (Adviescommissie bezwaarschriften GS)

De heer Wichers geeft een toelichting. In het algemeen zijn reclamanten redelijk te tevreden over de 
Adviescommissie bezwaarschriften GS. Wel waren er opmerkingen over het ontbreken van een 
wachtruimte en de volledigheid van de informatie over de hoorzitting. Het eerste punt is al opgelost. 
Het tweede punt kan vrij eenvoudig worden opgelost door in de ontvangstbevestiging te verwijzen 
naar de informatiebrochure hierover die op de website van de provincie is terug te vinden. 
De voorzitter concludeert dat verder onderzoek op dit moment waarschijnlijk niet veel zal 
toevoegen aan de kennis op het gebied van klanttevredenheid. Daarom wordt besloten het 
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onderzoek nu te staken en over anderhalf tot twee jaar nogmaals een bejegeningsonderzoek uit te 
voeren.  
 

6. Rondvraag en sluiting 
 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overleg. 
 


