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Onderwerp Statenbrief: Herbenoeming leden en plaatsvervangend voorzitter van de Awb-
adviescommissie van PS en GS  

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

In dit voorstel treft u de voordracht aan voor de herbenoeming van de leden en plaatsvervangend voorzitter van 

de Awb-adviescommissie van PS en GS. 

 

De Awb-adviescommissie van PS en GS adviseert met betrekking tot een bezwaarschrift/klacht gericht tegen een 

besluit/handelen van PS en GS. Na 1 oktober 2014 zal de Awb-adviescommissie van PS en GS bestaan uit 

zeven leden, één plaatsvervangend voorzitter en drie voorzitters. Roulerend wordt de commissie gevormd door 

twee leden en de (plaatsvervangend) voorzitter.   

 

Aanleiding 

Op 1 oktober 2014 verstrijkt de zittingsperiode van de acht leden van de Awb-adviescommissie van PS en GS. 

Tevens verstrijkt de zittingsperiode van de plaatsvervangend voorzitter van de commissie.   

 

Voorgeschiedenis 

Op 1 oktober 2010 zijn 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 en mevrouw ing. 

J. van Wendel de Joode voor een periode van vier jaar benoemd als lid van de Awb-adviescommissie van PS en 

GS. Tevens is de heer mr. M.R. Poot op 1 juli 2013 als plaatsvervangend voorzitter van de Awb-adviescommissie 

van PS en GS benoemd. Zowel de plaatsvervangend voorzitter als de leden van de commissie zijn tot 1 oktober 

2014 benoemd.     

 

Essentie / samenvatting: 

Op grond van artikel 4 van de Verordening bezwaarschriften en klachten provincie Utrecht kunnen de zittende 

leden en de plaatsvervangend voorzitter eenmaal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste vier 

jaar. Aangezien de maximale zittingsperiode van de leden en de plaatsvervangend voorzitter nog niet is bereikt, is 

aan hen de vraag voorgelegd of zij belangstelling hebben voor herbenoeming.  

 



 

  

Mevrouw ing. J. van Wendel de Joode heeft aangegeven niet te willen worden herbenoemd als lid van de Awb-

adviescommissie van PS en GS. De overige leden en plaatsvervangend voorzitter hebben aangegeven dat zij 

graag willen worden herbenoemd. Dit leidt tot het voorstel 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 en de 

heer mr. H.S. de Vries te herbenoemen als lid en de heer mr. M.R. Poot tevens te herbenoemen als 

plaatsvervangend voorzitter van de Awb-adviescommissie van PS en GS.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De herbenoeming van de leden en plaatsvervangend voorzitter van de Awb-adviescommissie van PS en GS. De 

advisering over bezwaarschriften en klachten ligt in handen van deze onafhankelijke adviescommissie. Dit 

versterkt de legitimatie van de adviezen in de richting van bezwaarmaker/klager.  

 

Financiële consequenties 

De leden en plaatsvervangend voorzitter van de Awb-adviescommissie van PS en GS ontvangen presentiegelden 

en vergoeding van reiskosten. Deze kosten worden gedekt uit het budget presentiegelden AWB commissie.  

 

Vervolgprocedure/voortgang 

GS herbenoemen de voorgedragen leden en plaatsvervangend voorzitter van de Awb-adviescommissie van PS 

en GS waarbij rekening wordt gehouden met uw eventuele opmerkingen.  

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter,  

De secretaris,  

 


