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Onderwerp Statenbrief: Jaarverslag 2014 Awb-adviescommissie van PS en GS inzake afdoening van 
bezwaarschriften en klachten.  

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Inleiding  

Het “jaarverslag 2014 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 12 mei 2015 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 2014 geeft inzicht in het aantal behandelde bezwaarschriften en klachten in 2014, 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.  

 

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 201 bezwaarschriften ingediend;  

Het aantal ingediende bezwaarschriften ligt fors lager dan vorig jaar toen er 415 bezwaarschriften zijn 

 ingediend. De piek van vorig jaar werd veroorzaakt door de in december 2013 ingekomen 235 

bezwaarschriften die zijn ingediend  tegen vergunningen die aan veehouderijen zijn verstrekt op basis 
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van de Natuurbeschermingswet 1998. Van de 201 in 2014 ingediende bezwaarschriften zijn 80 

bezwaarschriften gericht tegen vergunningen die aan veehouderijen zijn verstrekt op basis van de 

Natuurbeschermingswet 1998.     

- Er zijn 367 (inclusief intrekkingen) bezwaarschriften afgedaan. Dit hoge aantal wordt veroorzaakt 

doordat afgelopen jaar de 235 bezwaarschriften gericht tegen vergunningen die aan veehouderijen zijn 

verstrekt op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn afgedaan. 

- In 2014 hebben GS in één geval deels afgeweken van het advies van de Awb-adviescommissie van PS 

en GS; 

 Het betrof een bezwaarschrift gericht tegen een last onder dwangsom vanwege een overtreding van de 

 voorschriften van een Wm-vergunning en de invordering van de verbeurde dwangsom. De 

 adviescommissie adviseerde de last onder dwangsom in stand te laten maar gaf GS in overweging de 

 verbeurde dwangsom te mitigeren tot € 40.000, -. GS hebben besloten niet tot mitigeren van de 

 dwangsom over te gaan. 

- Het afgelopen jaar heeft de Awb-adviescommissie van PS en GS geen aanbevelingen gedaan. Zij geeft 

wel aan dat de adviescommissie het afgelopen jaar verschillende keren is geconfronteerd met bezwaar-

makers die de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011 zeer onbillijk vinden. Een aantal 

bezwaarmakers heeft in beroep de verbindendheid van bepalingen uit de verordening aangevochten.  

Onlangs heeft de Rechtbank Midden-Nederland hen in het ongelijk gesteld. 

- Het aantal bezwaarschriften GS dat binnen de wettelijke beslistermijn is afgedaan is 71%. Dit  

percentage is ten opzichte met vorig jaar (98% binnen de wettelijke beslistermijn) gedaald. Het 

percentage bezwaarschriften waar niet tijdig op is beslist lag in 2014 op 29%. De genoemde 

percentages hebben geen betrekking op de afdoening van de bezwaarschriften gericht tegen 

vergunningen die aan veehouderijen zijn verstrekt op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze 

bezwaarschriften zijn in twee aparte projecten afgewikkeld waarbij de meeste bezwaarschriften buiten de 

wettelijke afdoeningstermijn zijn afgedaan.  

- Het overschrijden van de wettelijke afdoeningstermijn heeft verschillende oorzaken. Het afgelopen jaar 

hebben zich een aantal personele wijzigingen voorgedaan. Daarnaast was er een piek aan 

bezwaarschriften gericht tegen besluiten op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en verviel per 1 

juli 2014 de functie van administratief ondersteuner. Hierdoor werden de taken van de administratief 

ondersteuner bij de secretarissen belegd waardoor er voor de secretarissen een grote werkdruk 

ontstond.  

- Bezwaarschriften in het kader van de subsidieregelingen Natuur en Landschap Agrarisch, Natuur en 

Landschap Natuur, Agrarisch natuurbeheer en natuurbeheer worden afgedaan door de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland. Er zijn 33 bezwaarschriften ingediend gericht tegen besluiten in het kader van 

voornoemde subsidieregelingen. 75% van de bezwaarschriften zijn binnen de wettelijke 

afdoeningstermijn afgedaan en 25% van de bezwaarschriften is buiten de wettelijke afdoeningstermijn 

afgedaan.    

- Er zijn in beroep 16 gerechtelijke uitspraken gedaan en in hoger beroep zijn 8 uitspraken gedaan. 

Daarnaast zijn 43 beroepen ingetrokken, in hoger beroep zijn geen zaken ingetrokken. Er zijn 6 

voorlopige voorzieningen toegewezen en 6 voorlopige voorzieningen zijn afgewezen;   

- In 2014 zijn in totaal 3 klachten bij de Awb-adviescommissie van PS en GS ingediend. Het afgelopen 

jaar is het aantal klachten ten opzichte van 2013 gehalveerd. Eén klacht is intern doorgezonden. Eén 

klacht kon niet worden behandeld omdat de NAW-gegevens van de klager ontbraken en tot slot is een 

klacht over het ontbinden van een raamovereenkomst in de minne opgelost.   

 

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 kennismening aan de commissarissen van de Koning van de andere provincies en aan 

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

provincie geplaatst.  



 

  

 

 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van het “Jaarverslag Awb-adviescommissie van PS en GS”. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter,  

 

 

 

 

 

 

De secretaris,  

 


