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1
 Dit jaarverslag is opgesteld door het secretariaat van de Awb-adviescommissie van PS en GS op basis van het 

commentaar van voorzitters en leden. Het jaarverslag wordt uitgebracht aan Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten 

stellen het vast en leggen het voor aan Provinciale Staten.  
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Voorwoord  
 

Geachte Commissaris, geacht College,  

 

Graag bieden wij u ons eerste jaarverslag aan als volledig extern samengestelde 

Awb-adviescommissie van PS en GS (hierna: de adviescommissie).  

 

Het verslag bevat een beschrijving van de samenstelling en werkwijze van de Awb-

adviescommissie. Door de inwerkingtreding van de Verordening bezwaarschriften en klachten 

provincie Utrecht in november 2011 is de adviescommissie tevens belast met de advisering over 

klachten. Het jaarverslag bevat ook een cijfermatig overzicht van de behandelde klachten, bezwaar- 

en beroepschriften.  

 

De Awb-adviescommissie heeft een belangrijke functie in het proces van individuele 

rechtsbescherming van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Zij levert een 

wezenlijke bijdrage aan het vertrouwen in de besluitvorming door het bestuur. Niet alle 

bezwaarschriften halen het stadium van behandeling in de Awb-adviescommissie omdat de 

secretarissen pre-mediation toepassen. In een gesprek kunnen soms bezwaren worden weggenomen. 

Uiteraard is een oplossing in der minne te verkiezen boven een beslechting van een geschil door de 

Awb-adviescommissie.  

 

De commissie constateert dat het afgelopen jaar nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die 

van invloed zijn geweest op het werk van de Awb-adviescommissie. Het gaat hier in het bijzonder 

om de nieuwe Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 provincie Utrecht 2011 en de 

nieuwe Landschapsverordening provincie Utrecht 2011.  

 

Voorts is de Awb-adviescommissie geconfronteerd met een groot aantal bezwaarschriften naar 

aanleiding van voorgenomen bezuinigingen op diverse beleidsterreinen die zijn neergelegd in het 

Coalitieakkoord “Focus, vertrouwen, oplossingsgericht”. Tot slot zijn er het afgelopen jaar ook 

diverse bezwaarschriften behandeld naar aanleiding van de verleende ontheffingen in het kader van 

de Wet Luchtvaart.  

 

Niet ongenoemd mag blijven dat gelet op de aantallen bezwaarschriften en nieuwe, vaak complexe, 

wetgeving de zorgvuldige afhandeling van bezwaarschriften veel tijd kost. Daarom is het prettig 

vast te stellen dat er een deskundig en betrokken secretariaat is. De samenwerking hiermee is 

voortreffelijk geweest. Met veel inzet en genoegen hebben alle betrokkenen zich ingezet de 

kwaliteit van de adviezen te waarborgen. 

 

In ons jaargesprek met u is het verslag besproken en zijn ervaringen uitgewisseld. 

Met plezier zetten wij ons werk ook in 2012 voort. 

 

 

Voorzitter Awb-adviescommissie van PS en GS,  

 

drs. J.H.Boone 
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2. Inleiding  

 

Het jaarverslag 2011 is het eerste jaarverslag van de volledig externe adviescommissie. De 

commissie adviseert over bezwaarschriften tegen de door hen genomen besluiten. Tevens adviseert 

de Awb-adviescommissie over klachten in de zin van hoofdstuk 9 van de Awb. In het jaarverslag 

legt de Awb-adviescommissie verantwoording af over de invulling van haar taak. Het jaarverslag 

bevat naast de resultaten van het afgelopen jaar een overzicht van de voorlopige voorzieningen, 

beroepen en hoger beroepen. Het jaarverslag wordt afgesloten met de aanbevelingen van de Awb-

adviescommissie met betrekking tot het jaar 2011.  

 

Met dit jaarverslag wordt uitvoering gegeven aan artikel 16 van de Verordening bezwaarschriften 

en klachten provincie Utrecht waarin is bepaald dat de Awb-adviescommissie jaarlijks verslag 

uitbrengt van haar werkzaamheden aan PS en GS.    

 

Op grond van artikel 175 van de Provinciewet heeft de commissaris van de Koningin de taak toe te 

zien op een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften en klachten door het provinciebestuur. 

Uit het burgerjaarverslag, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de behandeling van 

bezwaarschriften en klachten, blijkt op welke manier de commissaris van de Koningin invulling 

geeft aan zijn zorgplicht.   
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3. Organisatie en werkwijze commissie   
 

3.1 Samenstelling van de commissie  

 

Tot 22 november 2011 waren er twee bezwaarschriftencommissies. De Adviescommissie 

bezwaarschriften GS adviseerde GS en de Adviescommissie bezwaarschriften PS adviseerde PS. 

Beide commissies bestonden uit dezelfde voorzitters en leden. Met de inwerkingtreding van de 

nieuwe Verordening bezwaarschriften en klachten provincie Utrecht zijn de twee adviescommissies 

bezwaarschriften samengevoegd tot één adviescommissie; de Awb-adviescommissie van PS en GS.  

 

Op basis van het overgangsrecht worden de voorzitters en leden die zijn benoemd onder de werking 

van de oude verordening
2
 en het oude besluit

3
 geacht te zijn benoemd onder de werking van de 

nieuwe verordening. De adviescommissie bestaat uit 4 externe voorzitters en 8 externe leden. 

Hetgeen betekent dat zowel de voorzitters als de leden niet werkzaam zijn voor of onder 

verantwoordelijkheid van PS en GS.  

 

De Awb-adviescommissie van PS en GS kende in 2011 de onderstaande samenstelling. 

 

Voorzitters 

Dhr. drs. J.H. (Jan Hein) Boone 

Mw. mr. C.F. (Cokkie) Feith-Hooijer  

Mw. mr. W.N. (Ineke) Herweijer 

Mw. mr. I.M.C.V.T. (Maria) Kiebêrt 

 

Commissieleden 

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 

 

De adviescommissie wordt ondersteund door haar secretariaat. Het secretariaat van de Awb-

adviescommissie is belegd bij het team Juridische Zaken van de afdeling Bestuur en Juridische 

Zaken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Verordening bezwaar, beroep en klachten provincie Utrecht 1996 

3
 Besluit adviescommissie bezwaarschriften GS  
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3.2 Werkwijze van de commissie  
 

De Awb-adviescommissie van PS en GS is belast met de behandeling van en de advisering over 

bezwaarschriften tegen besluiten van PS en GS
4
.  De Awb-adviescommissie van PS en GS 

beoordeelt zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid van de bestreden besluiten. 

 

De afdoening van het bezwaarschrift kent verschillende stappen. Op het moment dat een 

bezwaarschrift is ingediend, wordt de ontvangst daarvan schriftelijk bevestigd. Door het secretariaat 

van de Awb-adviescommissie wordt vervolgens beoordeeld of het bezwaar bij het juiste 

bestuursorgaan is ingediend, of er sprake is van een besluit waartegen bezwaar openstaat, of het 

bezwaarschrift aan de wettelijke vereisten voldoet en of het tijdig is ingediend. Ook worden de 

mogelijkheden van pre-mediation beoordeeld. In veel gevallen neemt het secretariaat van de 

adviescommissie telefonisch contact op met de bezwaarmaker. In een aantal gevallen blijkt dat na 

een extra toelichting op het besluit het bezwaarschrift wordt ingetrokken.    

 

Vervolgens stelt de adviescommissie de bezwaarmaker in de gelegenheid gehoord te worden. Het 

afgelopen jaar heeft de adviescommissie 44 hoorzittingen gehouden. Tijdens de hoorzitting 

onderzoekt de adviescommissie ook of er mogelijkheden zijn om in de minne tot een oplossing te 

komen. Bij de bezwaarschriften gericht tegen de afbouw van diverse subsidies heeft dit er 

bijvoorbeeld ertoe geleid dat in een aantal gevallen de behandeling van het bezwaar is opgeschort 

en partijen met elkaar in overleg zijn gegaan. Ook in andere gevallen zijn partijen nog eens met 

elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot een intrekking van het 

bezwaarschrift.    

 

Naast de bezwaarmaker wordt een vertegenwoordiger van GS respectievelijk PS voor de hoorzitting 

uitgenodigd. Na de hoorzitting beraadslaagt de adviescommissie en stelt een gemotiveerd advies op. 

Het advies wordt daarna voorgelegd aan het bestuursorgaan. In de regel nemen GS respectievelijk 

PS het advies van de adviescommissie over. Echter, in geval van een zwaarwegend provinciaal 

belang kan de directeur PS respectievelijk GS adviseren het advies van de adviescommissie niet 

over te nemen en af te wijken van het advies van de adviescommissie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Zie artikel 2 van de Verordening bezwaarschriften en klachten provincie Utrecht 
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4.  Bezwaar- en beroepschriften 

4.1 Resultaten  

 

Hieronder volgt een overzicht van het aantal in 2011 afgehandelde bezwaarschriften. In 2011 zijn 

geen bezwaarschriften ontvangen of afgehandeld die waren gericht tegen besluiten van PS. Alle 

onderstaande gegevens hebben dus betrekking op bezwaarschriften die gericht zijn tegen besluiten 

van GS.  

 

Niet alle bezwaarschriften worden door de adviescommissie behandeld. De  bezwaarschriften in het 

kader van de Subsidieregelingen Natuurbeheer en Agrarisch Natuurbeheer (SN en SAN) worden 

door de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie afgedaan. De 

directeur van de Dienst Regelingen is gemandateerd om namens GS op deze bezwaarschriften te 

beslissen. In onderstaande resultaten is onderscheid gemaakt tussen bezwaarschriften die zijn 

afgehandeld door de adviescommissie (“Bezwaarschriften GS”) en die zijn afgehandeld door de 

Dienst Regelingen van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (“Bezwaarschriften 

SN en SAN”). In de laatste tabel (“Bezwaarschriften totaal”) zijn de gegevens samengevoegd. 
 

Bezwaarschriften 

 

Bezwaarschriften totaal  

 
Jaar                                             Totaal  bezwaarschriften  GS    bezwaarschriften SN/SAN 

2011                                              366 230                        136 

2010                                              186 105                          81 

2009                                              109  90                           19 

2008                                              147   97                           50 

 
 Bezwaarschriften 

GS 

01-01-2011 in behandeling   36 

Ingediend in 2011 230 

Besluiten  90 

Niet-ontvankelijk   29 

Gegrond   7 

Ongegrond  54 

Ingetrokken  31 
01-01-2012 in behandeling 145 

 

 Bezwaarschriften 
SN/SAN  

01-01-2011 in behandeling    0 

Ingediend in 2011 136 

Besluiten  30 

Niet-ontvankelijk     6 

Gegrond  12 

Ongegrond  12 

Ingetrokken  14 
01-01-2012 in behandeling  99 
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 Bezwaarschriften 
totaal  

01-01-2011 in behandeling  36 

Ingediend in 2011 366 

Besluiten 120 

Niet-ontvankelijk   35 

Gegrond  19 

Ongegrond  66 

Ingetrokken  45 
01-01-2012 in behandeling 244 

  

 
Ter vergelijking staan de corresponderende cijfers over het jaar 2010 in het overzicht hieronder 
 
Bezwaarschriften totaal      

  Aantal in 

behandeling 

op 1-1-10 

Aantal 

ingediend 

in 2010 

Aantal 

afgedane 

zaken in 

2010 

Aantal 

intrekkingen 

in 2010 

Aantal 

besluiten 

in 2010 

Aantal in 

behandeling 

op 1-1-

2011 

totaal 32 186 182 68 114 36 

 
  Aantal 

besluiten in 

2010 

Aantal niet-

ontvankelijk 

Aantal 

gegrond 

Aantal 

ongegrond 

Totaal 114 25 27 62 

 

 

De toename van het aantal ingediende bezwaarschriften in 2011 wordt veroorzaakt door de toename 

van het aantal bezwaarschriften gericht tegen besluiten van GS, met name tegen besluiten in het 

kader van de afbouw van diverse subsidies  door de bezuinigingen. Tevens heeft een  groot aantal 

omwonenden bezwaar ingediend tegen 2 verleende ontheffingen op grond van de Wet Luchtvaart. 

Eind december zijn er 102 bezwaarschriften ingediend gericht tegen de vaststelling van het 

subsidieplafond (begrotingsjaar 2012) van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 

provincie Utrecht.
5
  

4.2  Contraire besluitvorming  

 

GS kunnen met opgave van redenen
6
 afwijken van het advies van de adviescommissie. Dit 

verslagjaar hebben GS één maal afgeweken van het advies van de adviescommissie en het contraire 

voorstel van de afdeling gevolgd. Het betrof een bodemsaneringskwestie. GS waren van mening dat 

er voldoende was gesaneerd. Indien zij toch zouden besluiten om het bezwaar gegrond te verklaren, 

zou er volgens GS onevenredig veel schade aan het milieu worden berokkend.  

 

 

 

                                                 
5
 Dit leidt tot een forse toename van het aantal bezwaarschriften waardoor de werkvoorraad heel groot lijkt. Aangezien 

de bezwaarschriften zijn gericht tegen één belsuit en zij gelijktijdig worden behandeld noodzaakt dit niet tot extra inzet 

van capaciteit.  
6
 Artikel 3:50 van de Awb 
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4.3  Beslistermijn 

 

De wettelijke beslistermijnen zijn voor de Awb-adviescommissie 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 de daarvoor in de wet gestelde   termijn een beslissing op hun bezwaarschrift 

horen te ontvangen. Communicatie met de bezwaarmaker over de voortgang van het bezwaarschrift 

speelt daarbij ook een belangrijke rol.  

 

In de onderstaande tabellen is onderscheid gemaakt tussen bezwaarschriften die zijn behandeld door 

de adviescommissie (“Bezwaarschriften GS”) en bezwaarschriften die zijn afgewikkeld door de 

Dienst Regelingen van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (“Bezwaarschriften 

SN en SAN”).  

 

Bezwaarschriften GS 

 
2011 
 
Afdoening 

Aantal  
bezwaar-
schriften 
GS*  

Percentage* 

Binnen termijn 
 

37 (59) 41% (96%) 

Buiten termijn 
 

53 (2) 59% (4%) 

   

*Om een vergelijking gemakkelijker te maken, staan de corresponderende cijfers/percentages over het jaar 

2010 tussen haakjes vermeld. 
 

Bezwaarschriften SN en SAN 

 
2011   
 
Afdoening 

Aantal  
bezwaar-
schriften 
SN/SAN 

Percentage 

Binnen termijn 
 

29 (53) 97% (100%) 

Buiten termijn 
 

1 (0) 3% (0%) 

   

 

Het afgelopen jaar zijn tegen twee ontheffingen op grond van de Wet luchtvaart door 49  

omwonenden bezwaar ingediend. Gezien het feit dat deze regelgeving voor de  

adviescommissie nieuw was en de regelgeving nog nader uitgekristalliseerd moest worden in 

combinatie met het grote aantal bezwaren heeft het opstellen van het advies veel tijd gekost. 

Bezwaarmakers zijn al in een vroeg stadium geïnformeerd dat de afhandeling van de bezwaren niet 

binnen de wettelijke termijn kon worden afgedaan vanwege de hierboven genoemde redenen. Geen 

enkele bezwaarmaker heeft hiertegen geageerd. Als de bezwaren gericht tegen de twee ontheffingen 

op grond van de Wet Luchtvaart buiten beschouwing laten, is het percentage bezwaarschriften dat 
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binnen de termijn is afgedaan 90%. De overige 4 bezwaarschriften die buiten de termijn zijn 

afgedaan betroffen politiek gevoelige of complexe dossiers, waarin door GS is overwogen of 

besloten af te wijken van het advies van de adviescommissie.  

 
 

 

Bezwaarschriften totaal 

 
2011 
 
Afdoening 

Aantal  
Bezwaar-
schriften 

Percentage 

Binnen termijn 
 

66 55% 

Buiten termijn 
 

54 45% 

   

 

 

Indien niet binnen de wettelijke termijn een beslissing op bezwaar wordt genomen kan er door de 

bezwaarmaker een beroep op de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen worden gedaan. 

Afgelopen verslagjaar is geen enkele keer een beroep op deze wet gedaan.  

 

4.4 Voorlopige voorzieningen en (hoger) beroepen  

 

In het kader van de juridische kwaliteit van besluiten is inzicht in de uitkomst van 

beroepsprocedures van belang. Daarom bevat dit jaarverslag informatie over voorlopige 

voorzieningen, beroepen en hoger beroepen. Rechterlijke uitspraken bevatten aandachts- en 

leerpunten voor de organisatie en de commissie. 

 

Onderstaande diagrammen geven een overzicht van in 2011 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 beroep geldt dat dit zowel ingesteld kan 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 beroep als 

bedoeld in artikel 7:1a van de Awb. 

Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend in samenhang met een 

bezwaarschrift of (hoger) beroep. De voorzieningenrechter toetst met name op spoedeisendheid, de 

onomkeerbaarheid van de gevolgen van het besluit en spreekt een voorlopig oordeel uit over de 

rechtmatigheid van het bestreden besluit. Zijn oordeel is niet bindend voor de bodemprocedure. 
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Voorlopige voorzieningen 

  
2011 
Totaal*  

Aantal verzoeken 
om voorlopige 
voorziening* 

aantal in 
behandeling 1-
1-2011 

 0 

aantal 
ingediend in 
2011 

 5 

aantal 
uitspraken in 
2011 

 4  

aantal 
ingetrokken in 
2011  

 1 

aantal in 
behandeling op 
1-1-2012 

 0 

  

 
2011 Voorlopige 

voorzieningen   

  

Toegewezen 0 

Afgewezen  4 

 

 

De verzoekschriften om het treffen van een voorlopige voorziening zijn ingediend in verband met  

vergunningprocedures en handhavingsprocedures. Dit beeld komt overeen met de resultaten van de 

voorafgaande jaren. In geen enkel geval heeft de voorzieningenrechter het verzoek toegekend.  

 

 Beroepen  

 
2011 
Totaal*  

Aantal  
beroepschriften 

aantal in 
behandeling 1-
1-2011 

17 

aantal 
ingediend in 
2011 

26 

aantal 
uitspraken in 
2011 

19 

aantal 
ingetrokken in 

 7 
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2011 

aantal in 
behandeling op 
1-1-2012 

17 

  

 

 
2011 Beroepschriften  

Uitspraken  19 

Niet-ontvankelijk   4 

Gegrond  3  

Ongegrond 12 

Ingetrokken  7 

 

 

Hoger beroepen 

 
 
2011 
Totaal*  

Aantal  
hoger 
beroepschriften 

aantal in 
behandeling 1-
1-2011 

5 

aantal 
ingediend in 
2011 

7 

aantal 
uitspraken in 
2011 

7 

aantal 
ingetrokken in 
2011 

0 

aantal in 
behandeling op 
1-1-2012 

5 

  

 

 
2011 Hoger 

beroepschriften  

Uitspraken  7 

Niet-ontvankelijk  0 

Gegrond 0 

Ongegrond 7 

Ingetrokken 0 

 

 
Ter vergelijking staan de corresponderende cijfers over het jaar 2010 hieronder vermeld 
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  Aantal in 

behandeling 

op 1-1-10 

Aantal 

ingediend 

in 2010 

Aantal 

afgedane 

beroepen 

2010 

Aantal 

ingetrokken 

beroepen 

2010 

Aantal 

uitspraken 

in 2010 

Aantal in 

behandeling 

op 1-1-

2011 

Beroep 6 48 37 2 35 17 

       

  Aantal in 

behandeling 

op 1-1-10 

Aantal 

ingediend 

in 2010 

Aantal 

afgedane 

beroepen 

2010 

Aantal 

ingetrokken 

beroepen 

2010 

Aantal 

uitspraken 

in 2010 

Aantal in 

behandeling 

op 1-1-

2011 

Hoger 

beroep 
5 3 3 1 3 5 

 

 

  

Aantal 

uitspraken 

in 2010 

Aantal niet-

ontvankelijk 

Aantal 

(gedeeltelijk) 

gegrond 

Aantal 

ongegrond 

Beroep 35 3 14 18 

     

  

Aantal 

uitspraken 

in 2010 

Aantal niet-

ontvankelijk 

Aantal 

(gedeeltelijk) 

gegrond 

Aantal 

ongegrond 

Hoger 

beroep 3 1 1 1 

 

 

In 2011 zijn in beroep 19 en in hoger beroep 7 rechterlijke uitspraken gedaan. Daarnaast zijn 7 

beroepschriften ingetrokken. In drie gevallen heeft de rechter het beroep gegrond verklaard en 12 

beroepen zijn ongegrond verklaard. Daarnaast waren 4 appellanten  niet-ontvankelijk in hun beroep. 

In hoger beroep zijn alle 7 beroepen ongegrond verklaard.  

 

 
4.5 Vermeldenswaardige zaken 
 
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 deze 

nieuwe behandelwijze is er een zitting van de enkelvoudige kamer, waarbij de rechter als regisseur 

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.   

 

Enkele interessante en vermeldingswaardige zaken:  

 

Opheffen openbare parkeerplaatsen 

De uitrit van een zorginstelling moet vanwege de verkeersveiligheid worden omgebouwd tot een 

kruispunt met een verkeerslicht en bijbehorende voorsorteervakken. Dit leidt ertoe dat een aantal 

openbare parkeervakken verdwijnen. Deze parkeervakken worden veel gebruikt door de bezoekers 

van het nabij gelegen restaurant. De eigenaar van het restaurant maakt dan ook bezwaar tegen het 

verwijderen van de parkeervakken. Het bezwaar wordt door GS niet-ontvankelijk verklaard. De 

restauranteigenaar tekent vervolgens beroep aan bij de Rechtbank Utrecht. De behandeling van het 

beroep bij de rechtbank is een goed voorbeeld van de nieuwe koers die de rechter heeft ingezet. De 
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rechter is in deze zaak niet toegekomen aan de inhoudelijke beoordeling van de zaak en heeft geen 

uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid. De rechter vraagt de provincie om nader te onderzoeken 

of er mogelijkheden zijn om de openbare parkeervakken te verleggen. Tevens draagt de rechter 

partijen op om met de zorginstelling en de buren van het restaurant in overleg te gaan om te zoeken 

naar oplossingen voor het parkeerprobleem van de bezoekers van het restaurant. Partijen zijn 

uiteindelijk in onderling overleg tot een oplossing gekomen en het beroep is vervolgens 

ingetrokken.   

 

Bodemsanering  

In deze zaak is er sprake van grond- en grondwaterverontreiniging op een perceel in Rhenen. De 

veroorzaker van de verontreiniging heeft de grond verkocht onder de voorwaarde dat de sanering 

van het perceel voor zijn rekening is. Inmiddels heeft er sanering plaatsgevonden. Aangezien 

volledige sanering niet mogelijk bleek te zijn, heeft de provincie met een beperktere verwijdering 

ingestemd. De huidige eigenaar van het perceel is het daar niet mee eens omdat er een 

restverontreiniging achterblijft. Daarnaast waren er door de provincie procedurefouten gemaakt. De 

eigenaar maakt bezwaar tegen het feit dat de provincie instemt met het evaluatieverslag. Het 

bezwaar wordt ongegrond verklaard. Vervolgens legt de eigenaar de zaak voor aan de Raad van 

State. Opvallend is dat de Raad van State niet besluit de zaak door de provincie over te laten doen 

vanwege de procedurefouten. De Raad noemt deze wel in zijn uitspraak maar richt zich vervolgens 

op de inhoudelijke kant van de zaak. Verder blijkt uit deze uitspraak dat in het kader van de Wet 

bodembescherming niet telt wat partijen onderling hebben afgesproken; er wordt enkel getoetst aan 

de in de wet neergelegde eisen. Daarnaast blijkt ook dat overheden mogen afgaan op de gegevens 

die zijn verstrekt door gecertificeerde bedrijven en hoeven zij niet alles zelf te controleren. De Raad 

van State heeft het beroep deels gegrond en deels ongegrond verklaard.   

(Vindplaats: ABRvS 201103161/1/M2) 

 

Vergunning Wet milieubeheer 

In het kader van de Wet milieubeheer hebben GS vergunning verleend voor het veranderen van een 

bestaand bedrijf voor productie van stalen, fibervaten en lakken. Tegen de vergunning wordt beroep 

ingesteld bij de Raad van State.  

 

In beroep wordt onder meer aangevoerd dat bij de beoordeling van geur en geluid ten onrechte geen 

rekening was gehouden met de voorgenomen woningbouw op het naastgelegen perceel. Tevens had 

bij de beoordeling van de externe veiligheid ook rekening moeten worden gehouden met de 

mogelijke realisatie van een ontsluitingsweg op het perceel ten noorden van het bedrijf. De Raad 

van State oordeelt dat ten tijde van het nemen van het bestreden besluit het geldende 

bestemmingsplan geen woningbouw toestond op het naastgelegen perceel. Ook stond het 

bestemmingsplan geen ontsluitingsweg toe op het perceel ten noorden van de inrichting. Daarnaast 

was ten tijde van het verlenen van de vergunning nog geen procedure gestart om het bestemmings-

plan te wijzigen. Het college behoefde daarom bij het verlenen van de vergunning geen rekening te 

houden met de voorgenomen woningbouw of de mogelijke realisatie van de ontsluitingsweg. Ook 

werd aangevoerd dat de vergunde opslag van gevaarlijke stoffen in een loods op het terrein van het 

bedrijf niet binnen het bestemmingsplan paste. Volgens het college werd na het verlenen van de 

vergunning de strijdigheid met het bestemmingsplan pas bekend. Tijdens de beroepsprocedure geeft 

de gemeente aan in beginsel bereid te zijn om mee te werken aan legalisatie van de opslag. Volgens 

de Raad van State mocht aangenomen worden dat deze bereidheid er ook ten tijde van het nemen 

van het bestreden besluit zou zijn geweest, indien de strijd met het bestemmingsplan op dat moment 

was onderkend (Vindplaats: ABRvS 201006868/1M2) 
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5.6 Administratief beroep 
 

Net zoals in 2010 zijn er in dit verslagjaar geen administratieve beroepen ingesteld bij GS.  
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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 
7
 in te dienen 

bij het desbetreffende bestuursorgaan.  

 

Hoofdstuk 9 van de Awb verplicht het bestuursorganen zorg te dragen voor een behoorlijke 

klachtbehandeling. Tot 22 november 2011 was op grond van artikel 15 van de Verordening 

bezwaar, beroep en klachten provincie Utrecht 1996 de Awb-adviescommissie PS belast met de 

behandeling van klachten. Sinds de inwerkingtreding van de Verordening bezwaarschriften en 

klachten provincie Utrecht is de adviescommissie bevoegd om de klachten te behandelen. De 

werkwijze van de commissie is niet gewijzigd.    

 

Bij iedere klacht wordt geprobeerd om tot een minnelijke oplossing met de klager te komen.  

In afgelopen jaar is het gelukt om veel klachten in de minne op te lossen door bijvoorbeeld 

schriftelijke toelichting, een gesprek met de behandelend ambtenaar of met diens teamleider of 

afdelingsmanager. Slechts in twee gevallen heeft de toenmalige Awb-adviescommissie PS een 

advies uitgebracht.  

 

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.  

 

 

5.2 Resultaten  
 

De hieronder staande cijfers hebben uitsluitend betrekking op de door de Awb-adviescommissie 

ontvangen bejegeningsklachten en overige klachten.  

 

 
2011 Klachten  

In behandeling 1-1-2011 1 

Ingediend in 2011  21 

Afgedaan/doorgezonden in 
2011 

21 

Doorgestuurd extern in 
2011 

0 

                                                 
7
 Een klacht kan op de volgende manieren 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 80300, 3508 TH  Utrecht). 
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Doorgestuurd intern in 
2011 

1 

Afgedane klachten  20 

In behandeling 1-1-2012 1 

 

 

 
2010 Klachten  

In behandeling 1-1-2010 2 

Ingediend in 2010  21 

Afgedaan/doorgezonden in 
2010 

22 

Doorgestuurd extern in 
2010  

4 

Doorgestuurd intern in 
2010 

7 

Afgedane klachten  11 

In behandeling 1-1-2011 1 

 

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat er in 2011 21 klachten zijn ingediend. Er is één klacht 

doorgezonden naar een andere afdeling (intern). Dit jaar zijn geen klachten doorgestuurd naar een 

ander bestuursorgaan (extern).  

19 door de Awb-adviescommisie  behandelde klachten werden in der minne opgelost.  

De twee klachten waarin een advies is uitgebracht betroffen ‘bejegeningsklachten’.  

In de overige 19 gevallen ging het om ‘overige klachten’ Hierbij ging het onder meer over het niet 

naar tevredenheid van de klager verstrekte informatie en één klacht ging over overvolle bussen in 

de spits. De provincie heeft in samenwerking met de busmaatschappij gezocht naar een oplossing.  

 

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.  

 

5.3 Nationale ombudsman  
 

Tegen een besluit betreffende de afhandeling van een klacht door de adviescommissie kan geen 

beroep worden ingesteld. Indien een klager van oordeel is dat zijn klacht onzorgvuldig is 

afgewikkeld door de adviescommissie kan de klager zijn beklag doen bij de Nationale ombudsman. 

Het afgelopen jaar zijn er drie klachten over de provincie Utrecht bij Nationale ombudsman 

ingediend. De klachten zijn informeel door de Nationale ombudsman behandeld. Enkel door de 

klagers te informeren over regels en procedures zijn de klachten naar tevredenheid van de klagers 

afgedaan.  
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6 Aanbevelingen en aandachtspunten  

 

6.1 Inleiding 
 

De Awb-adviescommissie 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. Het afgelopen jaar heeft de 

commissie 5 aanbevelingen gedaan.  

 

6.2 Aanbevelingen  
 
Mandaat 

Tijdens de hoorzitting is gebleken dat Gedeputeerde Staten geen mandaat hadden verleend aan een 

externe organisatie voor het nemen van besluiten namens GS. De commissie meent dat het niet juist 

is dat deze organisatie zonder mandaat besluiten neemt. Zij heeft aanbevolen om op dit punt nadere 

afspraken te maken met de organisatie over de te volgen werkwijze. De werkzaamheden van deze 

organisatie werden overgenomen door een andere organisatie. Bij het maken van de afspraken met 

de nieuwe organisatie is de aanbeveling van de commissie meegenomen.  

 

Gedoogbeschikking 

De commissie beveelt Gedeputeerde Staten aan niet langer te gedogen dat een bedrijf wordt 

uitgeoefend in strijd met de geldende wet- en regelgeving omdat al ruim 10 jaren was gedoogd.  

Deze aanbeveling is niet opgevolgd omdat deze is gegeven nadat de beslissing om de 

gedoogbeschikking te verlengen, al in een vergevorderd stadium was voorbereid.  

 
Grondslag Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht  

Artikel 8a. 51 van de Wet luchtvaart geven GS de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen voor 

tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een terrein voor vliegbeweringen. In dit kader hebben GS de 

Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht opgesteld. 

De adviescommissie heeft in haar adviezen inzake de bezwaren gericht tegen de aan de 

ontheffingen verbonden voorwaarden geadviseerd om de Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en 

uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht mede te baseren op bevoegdheden uit de 

Natuurbeschermingswet en andere relevante regelingen in verband met de onderbouwing van 

toetsingscriterium c in artikel 6 van de beleidsregels. GS hebben de aanbeveling overgenomen. Zij 

hebben inmiddels de grondslag van de Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik 

luchtvaart provincie Utrecht aangepast.   
 

Motivering instemming evaluatieverslag in het kader van de Wet bodembescherming 

In het advies betreffende de bezwaren gericht tegen de instemming van het ingediende 

evaluatieverslag betreffende een grond- en grondwatersanering heeft de Awb-adviescommissie 

aanbevolen in toekomstige beschikkingen betreffende instemming met het evaluatieverslag, zoals 

neergelegd in artikel 39c van de Wbb, uitvoeriger aandacht te besteden aan het aspect 

restverontreiniging voor zover daar sprake van is. GS hebben deze aanbeveling overgenomen.   
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Milieuvoorschriften 

In het kader van een afgegeven milieuvergunning zijn door de provincie voorschriften “Geurhinder’ 

opgenomen in de vergunning die betrekking hebben op het voorkomen van geurhinder buiten de 

inrichting van de aanvrager. In het voorschrift wordt bepaald dat “(Afval)stoffen waarvan een 

onaangename geur op de grens van de inrichting waarneembaar is die hinder veroorzaakt, moeten 

zo spoedig mogelijk of ten minste de volgende werkdag van de inrichting worden afgevoerd”. De 

commissie merkt op dat dit voorschrift geen objectieve normen bevat. Wat de een als een 

onaangename geur ervaart, ruikt een ander misschien niet eens. Naleving en handhaving van dit 

voorschrift zullen daarom in de praktijk moeilijk zijn. De commissie beveelt daarom na te gaan in 

hoeverre dit voorschrift kan worden aangescherpt.  

De reactie van GS was dat het voorschrift is opgesteld conform de modelvoorschriften. Het is bedoeld 

als vangnetbepaling en is vooral van belang als zich incidenten voordoen. Aanscherping van het 

voorschrift is mogelijk als de aanvrager en verzoek doet om wijziging van de vergunning of een geheel 

nieuwe vergunning aanvraagt dan wel moet aanvragen. Op dit moment is daarvan geen sprake. Aan de 

aanbeveling van de commissie kon daarom op dat moment nog geen gevolg gegeven worden.  
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Bijlagen 

 

A  Samenstelling Awb-adviescommissie van PS en GS per 31 december  2011 
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Commissieleden  

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. S.M.M. (Sascha) Beekman-Hoogesteger (3 oktober 2011- 25 november 2011) 

Mw. mr. C.J. (Rijanne) Kiep  

Dhr. mr. B.G. (Ben) Ronteltap (tot 23 september 2011) 

Dhr. mr. J.A. (Jan) Wichers 

Mw. mr. F. (Fatima) Yahia (vanaf 14 november 2011)  

 

 

Administratieve ondersteuning 

Dhr. N.A. (Nathan) Haye (vanaf 15 juli 2011)  

Dhr. G.J.M. (Geert) van der Vleuten (tot 1 april 2011) 
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B Verordening van gedeputeerde staten van 5 juli 2011, nummer 80938A45, en 

van provinciale staten van 19 september 2011, nummer PS2011BEM07, 

houdende regels voor bezwaar- en klachtprocedures (Verordening 

bezwaarschriften en klachten provincie Utrecht) 

 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 

 

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet, hoofdstuk 7 en afdeling 9.1.3 van de 

Algemene wet bestuursrecht; 

 

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen ten behoeve van de 

behandeling van en advisering over bezwaarschriften en klachten als bedoeld 

in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en voorzitters en leden te 

kunnen benoemen die geen deel uitmaken van gedeputeerde staten of hun 

commissies dan wel werkzaam zijn onder hun verantwoordelijkheid; 

 

Provinciale staten van Utrecht; 

 

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 5 juli 2011, nummer 80938A42; 

 

Gelet op de artikelen 105, eerste lid, en 145 van de Provinciewet, hoofdstuk 7 en afdeling 9.1.3 van 

de Algemene wet bestuursrecht;  

 

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen ten behoeve van de 

behandeling van en advisering over bezwaarschriften en klachten als bedoeld 

in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en voorzitters en leden te 

kunnen benoemen die geen deel uitmaken van provinciale staten of hun 

commissies dan wel werkzaam zijn onder hun verantwoordelijkheid; 

 

Besluiten, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; 

 

De volgende verordening vast te stellen: 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. commissie: de Awb-adviescommissie van PS en GS; 

b. bezwaarschrift: bezwaarschrift als bedoeld in artikel 1:5, eerste lid, van de wet; 

c. klacht: klacht als bedoeld in artikel 9.1 van de wet, die betrekking heeft op gedragingen van 

of toe te rekenen is aan provinciale staten onderscheidenlijk gedeputeerde staten; 

d. verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen of waartegen 

de klacht zich richt; 

e. wet: Algemene wet bestuursrecht. 
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Artikel 2 Taak van de commissie 

1. Er is een commissie als bedoeld in artikel 7:13 en 9:14 van de wet belast met de behandeling 

van en advisering over bezwaarschriften op grond van de wet tegen besluiten van 

provinciale staten onderscheidenlijk gedeputeerde staten en de behandeling van en 

advisering over klachten als bedoeld in afdeling 9.1.2 van de wet. 

2. De commissie heeft geen taak: 

a. voor zover provinciale staten onderscheidenlijk gedeputeerde staten een bijzondere 

adviescommissie hebben ingesteld; 

b. ten behoeve van de beslissing op bezwaren tegen besluiten genoemd in artikel 3 van 

het Mandaatbesluit Programma Beheer provincie Utrecht; 

c. ten behoeve van de beslissing op administratieve beroepen en geschillen. 

 

Artikel 3 Benoeming en samenstelling 

1. De commissie bestaat uit een voorzitter en minimaal twee andere leden. 

2. Gedeputeerde staten benoemen een of meer voorzitters en twee of meer andere leden voor 

de commissie nadat de commissie Bestuur, Europa en Middelen uit provinciale staten kennis 

heeft kunnen nemen van de voordracht en hierover desgewenst opmerkingen heeft kunnen 

maken. 

3. De voorzitter en andere leden zijn geen lid van of werkzaam onder verantwoordelijkheid 

van een van de bestuursorganen van de provincie Utrecht. 

4. De voorzitters en andere leden regelen zelf de samenstelling van de commissie voor de 

behandeling van een bezwaarschrift of een klacht. 

 

Artikel 4 Zittingsduur 

1. De benoeming van de voorzitter en de andere leden geldt voor ten hoogste vier jaar. 

Gedeputeerde staten kunnen hen schorsen en tussentijds ontslaan. Herbenoeming kan 

eenmaal plaatsvinden. 

2. Na afloop van hun benoemingstermijn blijven de voorzitter en de andere leden bevoegd 

totdat in hun opvolging is voorzien. 

3. De voorzitter en de andere leden kunnen te allen tijde schriftelijk ontslag nemen, met 

inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. 

 

Artikel 5 Secretaris 

1. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 

2. De secretaris is voor zijn taakvervulling als zodanig uitsluitend verantwoording 

verschuldigd aan de commissie. 

 

Hoofdstuk 2 Procedurele bepalingen 

 

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift of klaagschrift 

1. Op het ingediende bezwaarschrift of klaagschrift wordt de datum van ontvangst 

aangetekend. 

2. Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 van de wet wordt vermeld dat een 

commissie over het bezwaarschrift zal adviseren. 

3. Het bezwaarschrift of klaagschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt in handen 

gesteld van de commissie. 

 

 

 



 24 
 

Artikel 7 Vooronderzoek 

1. De voorzitter van de commissie kan in verband met de voorbereiding van de behandeling 

van het bezwaarschrift of klaagschrift alle gewenste inlichtingen inwinnen of doen 

inwinnen. 

2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen 

advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe ter zitting te verschijnen.  

 

Artikel 8 De hoorzitting 

1. De secretaris van de commissie bepaalt, in overleg met de voorzitter, plaats en tijdstip van 

de zitting waarop de belanghebbende(n) in de gelegenheid wordt(en) gesteld zich door de 

commissie te doen horen. Het verwerend orgaan wordt uitgenodigd om ter zitting een 

toelichting te geven op het bestreden besluit of de klacht. 

2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet. 

3. Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van horen, doet hij 

daarvan mededeling aan de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan. 

 

Artikel 9 Uitnodiging zitting 

1. De secretaris nodigt de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan tenminste 12 dagen 

voor de zitting schriftelijk uit. 

2. De secretaris is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van de termijn als 

genoemd in het eerste lid. 

 

Artikel 10 Niet deelneming aan de behandeling 

Een voorzitter of een ander lid maakt geen deel uit van de commissie, indien hij bij de 

voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest, een persoonlijk belang heeft bij de 

zaak of in een bijzondere relatie tot de indiener van het bezwaar of de klacht staat. 

 

Artikel 11 Openbaarheid hoorzitting 

1. De hoorzitting van de commissie is openbaar. 

2. De deuren worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige 

leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet. 

3. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen 

openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren. 

 

Artikel 12 Schriftelijke verslaglegging 

1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 en 9:15, vierde lid, van de wet vermeldt de namen van 

de aanwezigen, met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid. 

2. Het verslag bevat een beknopte weergave van het ter hoorzitting verhandelde. 

3. Indien de hoorzitting geheel of gedeeltelijk niet openbaar was, of indien belanghebbenden 

respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, wordt 

hiervan melding gemaakt in het verslag. 

4. Het verslag verwijst naar de tijdens de hoorzitting overgelegde bescheiden. Deze worden 

aan het verslag gehecht. 

5. Het verslag wordt, nadat dit door de commissie is vastgesteld, ondertekend door de 

secretaris. 
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Artikel 13 Nader onderzoek 

1. Indien na afloop van de hoorzitting en voordat het advies is uitgebracht naar het oordeel van 

de commissie een nader onderzoek wenselijk is, geschiedt dit door of onder leiding van de 

voorzitter van de commissie.  

2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de 

commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbende(n) gezonden. 

3. De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbende(n) kunnen binnen 

een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een 

verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo’n 

verzoek.  

4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op 

de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 14 Raadkamer en advies 

1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te 

brengen advies. 

2. De commissie beslist bij unanimiteit. 

 

Artikel 15 Uitbrengen advies 

1. De commissie brengt advies uit aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift of 

klaagschrift dient te beslissen. 

2. Het advies is gemotiveerd en gaat voor zover mogelijk vergezeld van een ontwerp voor de te 

nemen beslissing op het bezwaarschrift of het klaagschrift. 

3. Het advies wordt, nadat dit door de commissie is vastgesteld, ondertekend door de 

secretaris. 

4. Het advies wordt met inachtneming van de termijnen van de wet zo spoedig mogelijk 

uitgebracht. 

 

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen 

 

Artikel 16 Jaarverslag 

De commissie brengt jaarlijks een verslag uit van haar werkzaamheden aan provinciale staten en 

gedeputeerde staten. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige 

toepassing. 

 

Artikel 17 Intrekken 

De Verordening bezwaar, beroep en klachten provincie Utrecht 1996 en het Besluit 

adviescommissie bezwaarschriften GS worden ingetrokken. 

 

Artikel 18 Overgangsrecht 

De leden van de commissie die zijn benoemd onder de werking van de Verordening bezwaar, 

beroep en klachten provincie Utrecht 1996 en het Besluit adviescommissie bezwaarschriften GS 

worden geacht te zijn benoemd onder de werking van deze verordening. 

 

Artikel 19 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

Provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.  
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Artikel 20 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bezwaarschriften en klachten provincie 

Utrecht. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 5 juli 2011 

 

Voorzitter,  

 

 

 

Secretaris, 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van Utrecht van 19 september 2011 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

Griffier, 
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C Verslag jaargesprek tussen de commissaris van de Koningin, de waarnemend 

provinciesecretaris en de voorzitters van de Adviescommissies voor bezwaarschriften en klachten op 

maandag 28 februari 2011 

 

 

Aanwezig: 

 

Commissaris van de Koningin:  dhr. R.C. Robbertsen (voorzitter)  

 

Waarnemend provinciesecretaris:  mw. drs. K. Wisotzky  

 

Voorzitters:    dhr. drs. J.H. Boone 

mw. mr. I.M.C.V.T. Kiebêrt 

mw. mr. W.N. Herweijer 

     

     

afdeling Bestuur en    dhr. H.J.B.C. Maas  

Juridische zaken:   mw. mr. S.L. Munsel 

     mw. mr. C.J. Kiep (verslag) 

      

Met kennisgeving afwezig:  

 

Voorzitter:    mw. mr. C.F. Feith- Hooijer 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

De voorzitter opent het overleg en heet allen welkom. 

Hij vraagt of de aanwezigen instemmen met de agenda zoals deze is toegezonden. Dat is het geval. Voorts 

wordt het bericht van verhindering van mevrouw Feith-Hooijer meegedeeld.   

 

 

2. Verslag jaargesprek 1 maart 2010   

  

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag. 

 

 

3. Vaststelling conceptjaarverslag adviescommissies bezwaarschriften en klachten 2010 

 

De voorzitter merkt op dat het aantal bezwaarschriften dat binnen de wettelijke beslistermijn is afgedaan 

opnieuw is toegenomen. Dit geldt zowel voor de bezwaarschriften die door de Advies-commissie 

bezwaarschriften zijn behandeld als de bezwaarschriften die zijn afgewikkeld door de Dienst Regelingen van 

het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. Daarnaast is het volgens de voorzitter een goede 

ontwikkeling dat door pre-mediation 39 bezwaarschriften zijn ingetrokken. Ook vindt de voorzitter het 

belangrijk dat in het jaarverslag dank wordt uitgesproken aan de interne commissieleden van wie per 1 

oktober 2010 afscheid is genomen.  

 

De heer Boone merkt op dat er een positieve tendens zichtbaar is dat slechts in een beperkt aantal gevallen de 

adviezen van de adviescommissie bezwaarschriften GS niet worden overgenomen. Zowel in 2009 als in 2010 

hebben GS slechts twee keer in afwijking van het advies van de adviescommissie op een bezwaarschrift 

besloten.  

 

De voorzitter geeft aan dat de communicatie met de burgers een aandachtspunt blijft. Het is belangrijk om bij 

de vakafdelingen hiervoor aandacht te vragen.  
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Mevrouw Herweijer benadrukt dat de communicatie met het secretariaat goed verloopt.   

 

Op dit moment bestaat de Klachtencommissie uit Statenleden en een onafhankelijke voorzitter. De voorzitter 

geeft aan dat het wenselijk is dat de samenstelling van de Klachtencommissie op korte termijn wordt 

aangepast, waarbij de Statenleden worden vervangen door onafhankelijke leden. Daarnaast geeft de 

voorzitter aan dat er bij hem weleens klachten binnenkomen over het handelen van gemeentebesturen. De 

voorzitter wil graag weten of bij de afdoening van dergelijke klachten de  

Klachtencommissie ook een rol zou kunnen spelen.  

 

Mevrouw Munsel geeft aan dat ambtelijk onderzocht zal worden op welke wijze dit vorm kan worden 

gegeven.  

 

Mevrouw Kiebêrt geeft aan bij dat bij het onderzoeken van de mogelijkheden ook meegenomen moet 

worden dat voorkomen wordt dat door het behandelen van de klacht door de Provinciale Klachtencommissie 

de burger geen klacht meer kan indienen bij de gemeentelijke ombudsman.  

 

Zowel de heer Boone als mevrouw Herweijer benadrukken dat het bij een klacht belangrijk is dat de 

standpunten van de partijen voldoende en zorgvuldig worden gewogen.  

 

Mevrouw Wisotzky vraagt of de aard van de bezwaarschriften verandert. 

Mevrouw Herweijer geeft aan dat op het moment dat er een nieuwe regeling in werking treedt en deze 

regeling juridisch niet helemaal duidelijk is er vaak meerdere bezwaarschriften worden ingediend. Daarnaast 

valt haar op dat steeds meer bezwaarmakers zich laten vertegenwoordigen door een juridisch adviseur.  

Mevrouw Kiebêrt geeft aan dat er geen structurele veranderingen in de aard van de bezwaarschriften 

zichtbaar zijn.  

 

Mevrouw Wisotzky wil graag weten of er onuitvoerbare regelingen zijn.    

De heer Boone geeft aan dat in het jaarverslag van de commissies een aantal aanbevelingen zijn gedaan.  

Mevrouw Kiebêrt stelt voor om bij het aantal ingetrokken bezwaarschriften een verwijzing naar Hoofdstuk 6 

“Pre-mediation” van het jaarverslag te maken.   

 

 

4. Werkwijze verslaglegging adviescommissies voor bezwaarschriften en klachten  

 

Mevrouw Munsel geeft aan dat de nieuwe leden gemotiveerde leden zijn die ook graag bij de totstandkoming 

van het jaarverslag betrokken zijn.   

 

Mevrouw Herweijer geeft aan dat bij de sollicitatieprocedure ook nadrukkelijk is gezocht naar enthousiaste 

mensen met een hoog kennisniveau.  

 

De voorzitter geeft aan dat de commissies hun werkwijzen zelf regelen. Hij ziet daarnaast geen reden om de 

huidige werkwijze waarbij het jaargesprek met de adviescommissies bezwaarschriften en klachten alleen met 

de voorzitters plaatsvindt te wijzigen.   

 

 

5. Rondvraag en sluiting 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overleg. 


