
 

 
 College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 

 
 
 
 
Aan Provinciale Staten 
Statencommissie BEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM 27 mei 2014   
ONS NUMMER 80FB88F3 REFERENTIE Rijanne Kiep/Fatima Yahia  
NUMMER PS 2014BEM53 DOORKIESNUMMER 3574/3754 
BIJLAGE Jaarverslag 2013 Awb-

adviescommissie van PS en 
GS 

E-MAILADRES Rijanne.Kiep@provincie-utrecht.nl / 
Fatima.Yahia@provincie-utrecht.nl 

 
 
 

Onderwerp Statenbrief: Jaarverslag 2013 Awb-adviescommissie van PS en GS inzake afdoening 

bezwaarschriften en klachten  

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

Het “Jaarverslag 2013 Awb-adviescommissie van PS en GS”(hierna te noemen: het jaarverslag) is opgesteld 

door de Awb-adviescommissie van PS en GS. Wij hebben het jaarverslag op 27 mei 2014 vastgesteld.  

 

Op grond van artikel 175 van de Provinciewet heeft de commissaris van de Koning de taak toe te zien op een 

zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften en klachten door het provinciebestuur. De Awb-adviescommissie 

van PS en GS is ingesteld om te adviseren over de afdoening van bezwaarschriften en klachten. In haar 

jaarverslag legt de Awb-adviescommissie van PS en GS verantwoording af over de invulling van haar taak.  

 

Het jaarverslag 2013 geeft inzicht in het aantal behandelde bezwaarschriften en klachten in 2013, de tijdige 

afdoening van de bezwaarschriften, het aantal gevallen waarin is afgeweken van het advies van de commissie en 

de invloed van pre-mediation of andersoortige bemiddeling op de bezwaren- en klachtenbehandeling. Daarnaast 

zijn in het jaarverslag ook de aanbevelingen van de Awb-adviescommissie van PS en GS opgenomen.    

 

Aanleiding 

Wij hebben het jaarverslag van de Awb-adviescommissie van PS en GS vastgesteld. Wij bieden het u ter 

kennisneming aan.  

 

Voorgeschiedenis 

N.v.t. 

 

 

 

 



 

  

Essentie / samenvatting: 

- Er zijn 415 bezwaarschriften ingediend; 

De stijging van het aantal ingediende bezwaarschriften ten opzichte van voorafgaande jaren is het gevolg dat 

eind december 2013 235 bezwaarschriften zijn ingediend tegen vergunningen die aan veehouderijen zijn 

verstrekt op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze bezwaarschriften zullen in de loop van 2014 

worden afgedaan;  

- Er zijn in 2013 187 (inclusief intrekkingen) bezwaarschriften afgedaan;  

- Het afgelopen jaar heeft de Awb-adviescommissie van PS en GS drie aanbevelingen gedaan. Van de drie 

aanbevelingen is er één overgenomen.Twee aanbevelingen zijn niet overgenomen. Dit heeft te maken met 

de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst.   

- Het aantal bezwaarschriften GS dat binnen de wettelijke beslistermijn is afgedaan is 98%. Het percentage 

waarop niet tijdig is beslist lag in 2013 op 2%. Er is één zaak buiten de termijn afgehandeld. Het betrof een 

ingewikkelde zaak die veel tijd in beslag nam. 79% van de bezwaarschriften SN/SAN regeling zijn binnen de 

wettelijke beslistermijn afgedaan en 21% van de bezwaarschriften is buiten de wettelijke afdoeningstermijn 

afgedaan; 

- Er zijn in beroep 16 gerechtelijke uitspraken gedaan en in hoger beroep zijn 4 uitspraken gedaan. Daarnaast 

zijn 5 beroepen ingetrokken, in hoger beroep zijn geen zaken ingetrokken; 

- In 2013 zijn 6 klachten ingediend en 5 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 met name 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 Koning 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 het “Jaarverslag 2013 Awb-adviescommissies van PS en GS”. 

 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter,  

 

 

 

 

 

 

 

De secretaris,  

 


