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Onderwerp Statenbrief: Jaarverslag 2012 Awb-adviescommissie van PS en GS inzake afdoening 

bezwaarschriften en klachten  

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

Het “Jaarverslag 2012 Awb-adviescommissie van PS en GS”(hierna te noemen: het jaarverslag) is opgesteld 

door de Awb-adviescommissie van PS en GS. Op 23 april 2013  hebben wij het jaarverslag vastgesteld. 

 

Het jaarverslag 2012 geeft inzicht in het aantal behandelde bezwaarschriften en klachten in 2012, de tijdigheid 

van de afdoening, het aantal gevallen waarin is afgeweken van het commissieadvies en de invloed van pre-

mediation of andersoortige bemiddeling op de bezwaren- en klachtenbehandeling. Daarnaast bevat het 

jaarverslag de aanbevelingen die de Awb-adviescommissie van PS en GS in haar adviezen heeft opgenomen.  

De Awb-adviescommissie van PS en GS hebben geen algemene aanbevelingen gedaan.  

 

Aanleiding 

Op 23 april 2013 hebben wij het jaarverslag vastgesteld. Wij bieden het u ter kennisneming aan.  

 

Voorgeschiedenis 

N.v.t. 

 

Essentie / samenvatting: 

- Er zijn 203 bezwaarschriften ingediend; 

- Er zijn 418 (inclusief intrekkingen) bezwaarschriften afgedaan;  

- Er is één bezwaar ingediend tegen een besluit van uw staten. Het bezwaar is ongegrond verklaard; 

- Het aantal bezwaarschriften GS dat binnen de wettelijke beslistermijn is afgedaan is 99%. Het 

percentage waarop niet tijdig is beslist lag in 2012 op 1%. Er zijn twee zaken buiten de termijn 

afgehandeld. Beide bezwaarschriften zijn niet rechtstreeks naar het secretariaat van de 

adviescommissie gestuurd maar zijn via een omweg bij het secretariaat terecht gekomen waardoor de 



 

  

afdoeningstermijn inmiddels was verstreken. Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van PS is tijdig 

afgedaan. 96% van de bezwaarschriften SN/SAN regeling zijn binnen de wettelijke beslistermijn 

afgedaan en 4% van de bezwaarschriften is buiten de wettelijke afdoeningstermijn afgedaan; 

- Er zijn in beroep 7 gerechtelijke uitspraken gedaan en in hoger beroep is 1 uitspraak gedaan. Daarnaast 

zijn 2 beroepen en 1 hoger beroep ingetrokken; 

- In 2012 zijn 12 klachten ingediend en 13 klachten zijn afgedaan. Geen van de klachten had betrekking 

op het handelen van uw Staten. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Het jaarverslag geeft een breed inzicht in het aantal bezwaarschriften en klachten en de wijze van afdoening. 

Voorts dient het jaarverslag, vooral de aanbevelingen, als instrument voor de verbetering van de juridische 

kwaliteit van de besluitvorming.  

 

Financiële consequenties 

Geen 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Het jaarverslag wordt ter kennisneming aan de commissarissen van de Koningin van de andere provincies en aan 

de colleges van B&W van de Utrechtse gemeente gezonden. Het jaarverslag wordt op de website van de 

provincie geplaatst.  

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis nemen van deze brief.  

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter,  

De secretaris,  


