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2012BEM48 -  

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. 


