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voor aan Provinciale Staten.  
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Voorwoord 
 

 

Geachte Commissaris, geacht College, 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Awb-adviescommissie voor de bezwaren en klachten van Provinciale Staten en 

Gedeputeerde Staten (PS en GS). De commissie adviseert over bezwaarschriften tegen besluiten van GS en PS 

alsmede over klachten ingediend tegen gedragingen van deze bestuursorganen en ambtenaren.  

 
Mediation                                                                                                                                                                               

Ook in 2014 was er weer aandacht voor pre-mediation en mediation. De commissie stelt vast dat in diverse zaken 

voorafgaand, op of na de zitting een schikking is bereikt.  

Bezwaarschriften 

Opvallend in het verslagjaar is dat een grote hoeveelheid bezwaren is behandeld tegen vergunningen op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998. In de in dit verslag opgenomen bijdrage van commissielid mr. H.S. (Hisse) de Vries kunt 

u lezen dat de commissie en het secretariaat druk in de weer zijn geweest met deze bezwaren. Uit het verslag volgt 

verder dat GS in een enkel geval (gedeeltelijk) van een door de Awb commissie gegeven advies zijn afgeweken. In dit 

verslagjaar heeft de Awb commissie geen bezwaarschrift ontvangen tegen een besluit van PS.  

 

Klachten 

Ook in 2014 is het aantal klachten gedaald. 

  

Het vervolg op de besluiten op bezwaar 

Zoals eerder aan de orde gesteld, is het wenselijk dat de adviescommissie wordt geïnformeerd over het verloop van de 

beslissingen, wanneer die in beroep en hoger beroep door de rechtspraak worden getoetst. Het blijkt echter niet 

eenvoudig te zijn, deze informatie op een centrale plaats te verzamelen. 

 

Samenstelling commissie  

In 2014 is een aantal leden na het verstrijken van de zittingstermijn herbenoemd. Het gaat om A. (Arjeh) Kalmann, mr. 

drs. E.D. M. (Mildred) Knegt, mr. dr. C. (Caroline) Raat, mr. Th. A. (Theo) Velo, mr. Hisse de Vries, mr. M. (Marjon) 

Dirkzwager en mr. M.R. Poot (Mart) (tevens plaatsvervangend voorzitter). Ing. J. (Judith) van Wendel de Joode is op 

eigen verzoek niet herbenoemd. 

 
Secretariaat                                                                                                                                                                         

De commissie stelt vast dat het secretariaat ook in 2014 in staat was om de behandeling van de bezwaren op de juiste 

wijze te laten verlopen.  Een groot deel van de bezwaren is binnen de wettelijke beslistermijn afgedaan. Dit ondanks het 

feit dat het secretariaat in 2014 onder druk kwam te staan door personele wijzigingen, het wegvallen van de 

administratieve ondersteuning en de eerdergenoemde bezwaren tegen vergunningen op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998. Vermeldingswaardig is verder dat de dossiers inmiddels ook digitaal kunnen worden 

aangeleverd aan de commissie. In de bestuursrechtspraak zal in 2017 primair met digitale dossiers worden gewerkt en 

dit zal ook van invloed zijn op de afhandeling van bezwaren tegen besluiten van GS en PS.  

Slotwoord 

De commissie zal haar werk met veel plezier en inzet in 2015 voortzetten. Zij zal dit verslag bespreken met de 

Commissaris van de Koning. 

 

 

Namens de Awb-adviescommissie van PS en GS 

 

mr. S.P.(Simone) Madunic 
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1.   Inleiding 
 

 

In hoofdstuk XI van de Provinciewet zijn de bevoegdheden van de Commissaris van de Koning (hierna ook te noemen: 

CdK) geregeld. In artikel 175 lid 1 onder sub d is bepaald dat de commissaris toeziet op een zorgvuldige behandeling 

van bezwaarschriften. In artikel 175 lid 1 onder sub e is bepaald dat de commissaris toeziet op een zorgvuldige 

behandeling van klachten door het provinciebestuur.   

 

Ten behoeve van een zorgvuldige behandeling van de bezwaarzaken en klachten hebben Gedeputeerde Staten en 

Provinciale Staten bij verordening (Verordening bezwaarschriften en klachten provincie Utrecht, zie bijlage B) 

vastgesteld dat een commissie als bedoeld in artikel 7:13 en 9:14 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) 

belast is met de behandeling van - en advisering over - bezwaarschriften op grond van de Awb tegen besluiten van 

Provinciale Staten (hierna ook te noemen: PS) onderscheidenlijk Gedeputeerde Staten (hierna ook te noemen: GS). 

Voorts is de commissie belast met de behandeling van - en advisering over - klachten als bedoeld in afdeling 9.1.2. van 

de Awb.    

 

Op grond van artikel 16 van voornoemde verordening brengt de adviescommissie jaarlijks een verslag van haar 

werkzaamheden uit aan de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Ter voldoening aan deze plicht treft u 

voorliggend het jaarverslag over het kalenderjaar 2014 aan.   

 

De samenstelling en de werkwijze van de adviescommissie wordt in hoofdstuk 2 uiteengezet. Daaropvolgend staan we 

in hoofdstuk 3 onder andere stil bij het aantal bezwaarschriften dat in 2014 is ingediend, hoeveel besluiten er zijn 

genomen en of deze binnen de wettelijk gestelde termijn zijn genomen en – om een kijkje in de keuken te geven – zet 

een tweetal leden van de adviescommissie ieder een voor hen vermeldenswaardige zaak uiteen. In hoofdstuk 3 staan 

we tevens stil bij twee ‘Nbw-projecten’. In het jaar 2014 zijn er tweemaal dusdanig veel bezwaarschriften binnen 

gekomen betrekking hebbend op de Natuurbeschermingswet 1998, dat deze in aparte projecten zijn behandeld 

(losgekoppeld van de ‘reguliere’ zaken). Met die reden worden de bezwaarschriften betrekking hebbend op de 

Natuurbeschermingswet 1998 apart behandeld in hoofdstuk 3. Voorts staan we in paragraaf 3.3. ook stil bij de negen 

bezwaarschriften gericht tegen besluiten van de CdK.  

 

De adviescommissie adviseert enkel met betrekking tot de afwikkeling van bezwaarschriften en klachten. Om toch een 

volledig beeld te geven van het gehele proces van de geschilbeslechting, zal in hoofdstuk 4 worden stilgestaan bij de 

voorlopige voorzieningen, (hoger) beroepen en administratief beroep.  

 

Zoals genoemd behandelt de adviescommissie naast bezwaarschriften ook klachten. In hoofdstuk 5 wordt stilgestaan bij 

de klachtafwikkeling in 2014.  

 

Hoofdstuk 6 gaat over de aanbevelingen van de adviescommissie.  

 

Het jaarverslag wordt afgesloten met een terugblik op 2014.    
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2.   Organisatie en werkwijze commissie 
 

2.1. Samenstelling van de commissie 

De adviescommissie bestaat uit drie voorzitters, één plaatsvervangend voorzitter en zeven leden. De voorzitters, 

plaatsvervangend voorzitter en leden zijn niet werkzaam voor of - vallen onder verantwoordelijkheid van - PS en GS. De 

adviescommissie wordt ondersteund door haar secretariaat. Het secretariaat van de adviescommissie is belegd bij het 

team Advisering van de afdeling Management Ondersteuning.  

 

De Awb-adviescommissie van PS en GS kent op 31 december 2014 de volgende samenstelling. 

 

Voorzitters 

Mw. mr. C.F. (Cokkie) Feith-Hooijer  

Mw. mr. I.M.C.V.T. (Maria) Kiebêrt 

Mw. mr. S.P. (Simone) Madunic  

Dhr. mr. M.R. (Mart) Poot (plaatsvervangend voorzitter) 

 

Leden 

Mw. mr. M. (Marjon) Dirkzwager 

Dhr. A. (Arjeh) Kalmann 

Mw. mr. drs. E.D.M. (Mildred) Knegt 

Dhr. mr. M.R. (Mart) Poot 

Mw. mr. dr. C. (Caroline) Raat 

Dhr. mr. Th. A. (Theo) Velo 

Dhr. mr. H.S. (Hisse) de Vries 

 

De (plaatsvervangend) voorzitters en leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Na het verstrijken van deze 

periode kunnen zij nog éénmaal voor vier jaar worden herbenoemd. Het afgelopen jaar verstreek de eerste termijn van 

de leden van de adviescommissie. Per 1 oktober 2014 zijn zeven van de acht leden herbenoemd. Op eigen verzoek is 

mevrouw ing. J. van Wendel de Joode niet herbenoemd. 

 

2.2. Werkwijze van de commissie 

De adviescommissie is belast met de behandeling van - en de advisering over - bezwaarschriften tegen besluiten van PS 

en GS
2
.  De adviescommissie beoordeelt zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid van de bestreden besluiten. 

 

De afdoening van het bezwaarschrift kent verschillende stappen. Op het moment dat een bezwaarschrift is ingediend, 

wordt de ontvangst daarvan schriftelijk bevestigd. Door het secretariaat van de adviescommissie wordt vervolgens 

beoordeeld of het bezwaar bij het juiste bestuursorgaan is ingediend, of er sprake is van een besluit waartegen bezwaar 

open staat, of het bezwaarschrift aan de wettelijke vereisten voldoet en of het tijdig is ingediend. Ook worden de 

mogelijkheden van pre-mediation beoordeeld.  

   

Indien in het vooroverleg met bezwaarde geen oplossing wordt gevonden en het bezwaarschrift ontvankelijk is, stelt de 

adviescommissie de bezwaarmaker in de gelegenheid gehoord te worden. Ook tijdens de hoorzitting onderzoekt de 

adviescommissie of er mogelijkheden zijn om in de minne tot een oplossing te komen.  

 

Naast de bezwaarmaker wordt een vertegenwoordiger van GS respectievelijk PS voor de hoorzitting uitgenodigd. Ook 

eventuele derde-belanghebbende(n) worden uitgenodigd. Na de hoorzitting beraadslaagt de adviescommissie en stelt 

een gemotiveerd advies op. Het advies wordt daarna voorgelegd aan het bestuursorgaan. In de regel nemen GS 

respectievelijk PS het advies van de adviescommissie over. Echter, in geval van een zwaarwegend provinciaal belang 

kan de directeur PS respectievelijk het college van GS besluiten het advies van de adviescommissie niet over te nemen 

en af te wijken van het advies van de adviescommissie. GS respectievelijk PS nemen vervolgens een besluit over het 

bezwaarschrift.  

 

 

                                                 
2
 Zie artikel 2 van de Verordening bezwaarschriften en klachten provincie Utrecht 
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3.   Bezwaarschriften 
 

3.1. Resultaten bezwaarschriften GS en bezwaarschriften SNL-A/SNL-N/SAN/SN 

Hieronder volgt een overzicht van het aantal in 2014 ingekomen en afgehandelde bezwaarschriften. In 2014  zijn er geen 

bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van PS.   

 

Niet alle bezwaarschriften worden door de adviescommissie behandeld. De  bezwaarschriften in het kader van de 

subsidieregelingen Natuur en Landschap Agrarisch (SNL-A), Natuur en Landschap Natuur (SNL-N), Agrarisch 

natuurbeheer (SAN) en natuurbeheer (SN) worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland afgedaan. De 

directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is gemandateerd om namens GS op deze bezwaarschriften 

te beslissen. In onderstaande resultaten is onderscheid gemaakt tussen bezwaarschriften die zijn afgehandeld door de 

adviescommissie en die zijn afgehandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (“Bezwaarschriften SNL-A, 

SNL-N, SAN en SN”). In de laatste tabel (“Bezwaarschriften totaal”) zijn de resultaten samengevoegd. 

 

Bezwaarschriften 

 

Bezwaarschriften totaal 2014  

 

Jaar    Jaar                               Totaal                     GS              GS (Nbw 1998)                 PS       SNL-A/SNL-N/SAN/SN 

2014                          201 88                        80                                  0                             33 

2013                               415             86                        235                                0                             94 

2012                               203              72                         /                                    1                             130 

2011                               366                230                        /                                   0                             136 

 

 

 Bezwaarschriften 

GS 

01-01-2014 in behandeling 255 

Ingediend in 2014 168 

Besluiten 269 

Niet-ontvankelijk  13 

Gegrond 15 

Ongegrond 241 

Ingetrokken  74 

01-01-2015 in behandeling 80 

 

 

 Bezwaarschriften 

SNL-A/SNL-

N/SAN/SN 

01-01-2014 in behandeling  7 

Ingediend in 2014  33 

Besluiten  21 

Niet-ontvankelijk   0 

Gegrond  9 

Ongegrond  12 

Ingetrokken   3 

01-01-2015 in behandeling  16 
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 Bezwaarschriften 

totaal  

01-01-2014 in behandeling  262 

Ingediend in 2014  201 

Besluiten  290 

Niet-ontvankelijk   13 

Gegrond  24 

Ongegrond  253 

Ingetrokken   77 

01-01-2015 in behandeling  96 

  

 

Ter vergelijking staan de corresponderende cijfers over het jaar 2013 in het onderstaand overzicht  

 

Bezwaarschriften totaal 2013             

  Aantal in behandeling 

op 1-1-13 

Aantal 

ingediend 

in 2013 

Aantal 

afgedane 

zaken in 

2013 

Aantal 

intrekkingen 

in 2013 

Aantal 

besluiten 

in 2013 

Aantal in 

behandeling 

op 1-1-2014 

totaal 54 415 187       54 133 262 

 

  Aantal 

besluiten in 

2013 

Aantal niet-

ontvankelijk 

Aantal 

gegrond 

Aantal 

ongegrond 

Totaal 133 18 63 52 

 

 

Het aantal ingediende bezwaarschriften gericht tegen besluiten van GS is in 2014 aanzienlijk minder dan in 2013. Een 

nuance is echter op zijn plaats. 2013 was een bijzonder jaar omdat eind 2013 235 bezwaarschriften zijn ingediend 

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

Dientengevolge waren er op 1 januari 2014 nog 255 bezwaarschriften in behandeling. Gedurende het jaar 2014 zijn daar 

nog eens 168 zaken bij gekomen waarvan 80 bezwaarschriften gericht tegen de vergunningen die aan veehouderijen 

zijn verstrekt op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. De overige 88 bezwaarschriften zien op onder meer  

handhavingsbesluiten, vergunningen, subsidiebesluiten en personele besluiten. In totaal zijn er in 2014 dus 423 

bezwaarzaken ‘de revue’ gepasseerd. Onder 3.2. worden de resultaten betreft de afwikkeling van de bezwaarschriften, 

betrekking hebbend op de Natuurbeschermingswet 1998 toegelicht.  

 

Behalve voor de afwikkeling van de bezwaarschriften gericht tegen vergunningen die aan veehouderijen zijn verstrekt op 

basis van de Natuurbeschermingswet 1998, is er het afgelopen najaar ook extra capaciteit ingehuurd voor de afdoening 

van de overige bezwaarschriften. Vanwege personeelswisselingen en het groot aantal bezwaarschriften dat in een korte 

periode is ingediend, was extra capaciteit noodzakelijk. Van de 269 beslissingen op bezwaar hebben 235 besluiten 

betrekking  vergunningen die aan veehouderijen zijn verstrekt op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. De overige 

34 beslissingen op bezwaar hebben betrekking op de overige bezwaarschriften (waarvan 9 bezwaarschriften niet-

ontvankelijk zijn verklaard, 18 bezwaarschriften ongegrond zijn verklaard en  7 bezwaarschriften zijn gegrond verklaard.     

 

3.2. Resultaten bezwaarschriften Natuurbeschermingswet 1998 

In het resultatenoverzicht bezwaarschriften GS zijn ook de bezwaarschriften gericht tegen de vergunningen die aan 

veehouderijen zijn verstrekt op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 opgenomen. In deze paragraaf worden de 

resultaten betreft de bezwaarschriften Natuurbeschermingswet 1998 nader toegelicht. Eind 2013/begin 2014 is er een 

hausse aan bezwaarschriften ingediend, alsmede in september 2014. Deze bezwaarschriften zijn in twee projecten 

afgedaan, genaamd Nbw-project 1 en Nbw-project 2. In onderstaande tabel zijn de resultaten van beide projecten 

samengevoegd. Per project is vervolgens uiteengezet wat de resultaten van het specifieke project zijn.   
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 Bezwaarschriften 

Natuurbeschermingswet 

1998  

01-01-2014 in behandeling 235 

Doorgestuurd naar Raad van 

State 

7 

Ingediend in 2014 80 

Besluiten 235 

Niet-ontvankelijk  4 

Gegrond 8 

Ongegrond 223 

Ingetrokken 56 

01-01-2015 in behandeling 17 

 

Nbw-project 1 

Eind december 2013 zijn er 235 bezwaarschriften ingediend en in januari 2014 zijn er nog 7 bezwaarschriften gericht 

tegen de vergunningen die aan veehouderijen zijn verstrekt op basis van de Nbwet 1998 ingediend. In totaal zijn er 242 

bezwaarschriften ingediend. Er zijn 18 bezwaarschriften ingetrokken. Twee bezwaarschriften waren niet-ontvankelijk, 

214 bezwaarschriften waren ongegrond en acht bezwaarschriften waren gegrond. 

 

De bestreden besluiten kunnen worden opgesplitst in drie categorieën: 

- geen toename van de stikstofemissie (geen depositietoename NH3); 

- drempelwaardebesluiten (depostitietoename < 0,05 mol NH3); 

- salderingsbesluiten (depostitietoename > 0,05 mol NH3).  

Van de 242 ingediende bezwaarschriften waren 116 bezwaarschriften gericht tegen de salderingsbesluiten,  

38 bezwaarschriften waren gericht tegen de drempelwaardebesluiten, 70 bezwaarschriften waren gericht tegen de 

besluiten met een afname of gelijkblijvende emissie en 18 bezwaarschriften zijn ingetrokken.    

 

Zowel de provinciale organisatie als het secretariaat van de adviescommissie was niet ingericht op een dergelijke 

hoeveelheid bezwaarschriften. Hierdoor moest extra capaciteit worden ingehuurd. In het eerste project zijn er 224 

beslissingen op bezwaar genomen, waarvan 217 niet binnen de wettelijke afdoeningstermijn zijn afgedaan. Ten aanzien 

van de 217 bezwaarschriften die niet binnen de termijn zijn afgedaan, is door één bezwaarmaker een beroep op de Wet 

dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen gedaan waardoor de provincie dwangsommen verschuldigd was aan één 

bezwaarmaker.  

 

Nbw-project 2 

In september 2014 zijn er in totaal 73 bezwaarschriften ingediend. Er zijn 38 bezwaarschriften ingetrokken en zeven 

bezwaarschriften zijn ter behandeling doorgestuurd naar de Raad van State (omdat deze bezwaren beroepschriften 

bleken te zijn). Er zijn inmiddels 11 beslissingen op bezwaar genomen waarbij 2 bezwaarschriften niet-ontvankelijk  en 9 

bezwaarschriften ongegrond zijn verklaard. Op 1 januari 2015 waren nog 17 bezwaarschriften in behandeling.  

 

3.3. Resultaten bezwaarschriften commissaris van de Koning 

Naar aanleiding van negen besluiten in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur is bij de CdK bezwaar 

ingediend. De adviescommissie is niet belast met de advisering over bezwaarschriften die bij de CdK worden ingediend. 

In verband met een zorgvuldige afwikkeling van deze bezwaarschriften verzocht de CdK de adviescommissie hem - als 

zijnde adviseur - te adviseren over de afdoening van deze bezwaarschriften. De adviescommissie heeft geadviseerd één 

bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren en voor het overige heeft de adviescommissie een algemeen advies gegeven over 

de reikwijdte van artikel 61c, tweede lid, van de Gemeentewet.  
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3.4. Vermeldenswaardige zaken 

De adviescommissie heeft het afgelopen jaar uiteenlopende zaken behandeld. Een tweetal commissieleden is bereid 

geweest kort verslag te doen van een zaak. Hieronder treft u het resultaat.  

 

Bezwaar Overvecht Vastgoed B.V. in verband met een opgelegde last onder dwangsom (door dhr. mr. Th. A. 
Velo). 
 

Na een bestuurlijke waarschuwing is Overvecht Vastgoed B.V. een last onder dwangsom opgelegd met betrekking tot 

het verwijderen en verwijderd houden van borden, spandoeken, vlaggen, informatiezuilen en objecten op het perceel 

Gageldijk 182 in Utrecht (het betreft een voormalig tuincentrum aan de rand van Utrecht, aan een grote rotonde). De 

adviescommissie heeft in deze geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren, hetgeen door GS is overgenomen.   

 

Het eerste lid van artikel 3 van de Landschapsverordening (hierna: Lsv) bepaalt dat het verboden is om borden, vlaggen, 

spandoeken, informatiezuilen en objecten in welke vorm ook, te plaatsen, te doen plaatsen, aan te brengen, dan wel als 

eigenaar of andere zakelijk gerechtigde of gebruiker van enige onroerende zaak plaatsing op, aan of tegen die 

onroerende zaak toe te staan of te gedogen.  

 

Bezwaarmaker voert onder meer aan dat, gezien de locatie, het gebruik van reclame-uitingen noodzakelijk is voor de 

verhuurbaarheid van het perceel. Ook bij de herontwikkeling van de locatie zijn reclame-uitingen richting de N230 

noodzakelijk. GS stelt zich echter op het standpunt dat de frames en reclamezuilen niet zijn toegestaan aangezien zij 

leiden tot aantasting van de landschappelijke waarde en leiden tot verrommeling van het landschap.  

 

Uit de jurisprudentie volgt dat gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, in geval van overtreding van 

een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met toepassing van bestuursdwang of oplegging van last 

een onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moet maken. Slechts onder bijzondere 

omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet 

zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig bezwarend zijn in verhouding tot de 

daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.
3
 De commissie voegt 

daaraan toe, dat de bevoegdheid om een bestuurlijke sanctie toe te passen een ingrijpende (discretionaire) bevoegdheid 

is, waarvan alleen op zorgvuldige wijze, na afweging van alle betrokken belangen, feiten en omstandigheden, gebruik 

mag worden gemaakt.  

 

Uit artikel 1, eerste lid, van de Lsv volgt dat de Lsv van toepassing is op het gebied dat zich buiten de grenzen van de 

bebouwde kom bevindt, zoals deze op grond van artikel 27 van de Wegenwet door GS zijn vastgesteld. Sinds 26 

februari 2006 ligt deze locatie buiten de bebouwde kom. De commissie stelt vast dat bezwaarmaker geen beroep op het 

overgangsrecht van artikel 7 van de Lsv kan doen, omdat in het verleden geen ontheffing van het verbod van artikel 2 

van de Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht 1996 is verleend.  

 

De adviescommissie is van oordeel dat bezwaarmaker onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat in het kader van de 

vindbaarheid en zichtbaarheid van zijn bedrijf de in artikel 4 neergelegde vrijstellingsmogelijkheden onvoldoende 

mogelijkheden voor reclame-uitingen bieden. Daarbij had het op de weg van bezwaarmaker gelegen om bij de overname 

te informeren naar de mogelijkheden tot het plaatsen van reclame-uitingen. Daarnaast heeft bezwaarmaker het aanbod 

van GS om samen te onderzoeken wat de mogelijkheden voor het plaatsen van reclame-uitingen zijn, afgewezen. De 

commissie is van oordeel dat GS alle belangen voldoende zorgvuldig heeft gewogen en er geen sprake is van een 

onevenredige belangenafweging.  

 

Vanuit bezwaarmaker geredeneerd is het wrange in deze zaak, dat de onderhavige rotonde onder de gemeente valt en 

vol staat met reclameborden/zuilen. Enkel omdat het voormalige tuincentrum (dat aan dezelfde rotonde ligt) buiten de 

bebouwde kom is komen te liggen, kreeg deze een last onder dwangsom opgelegd om de reclame-uitingen te 

verwijderen: leg dat maar eens aan de burger uit. Hoewel GS formeel correct heeft gehandeld, vindt de commissie dat 

de Lsv te eng is geformuleerd en dat er meer overleg met de gemeenten zou moeten zijn.  

 

 

 

 

                                                 
3
o.a. ECLI:NL.RVS:2009:BK7473 
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2014: het jaar van bezwaarschriften tegen vergunningen verleend op grond van artikel 19d Natuurbeschermings-

wet 1998 (door dhr. mr. H.S. de Vries). 

 

Toen mij werd gevraagd om een stukje te schrijven over een opmerkelijke zaak die ik in 2014 heb meegemaakt, moest ik 

aan twee zaken denken. Dat was een bezwaar tegen een verspreiding van een oude bodemverontreiniging nadat een 

reconstructie van een weg was uitgevoerd. 

De andere zaken zijn 236 bezwaarschriften die tegen vergunningen zijn ingediend die gedeputeerde staten op grond van 

artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend aan de zogenaamde ‘interim-uitbreiders’. Dat zijn veehouders 

die in de periode na 7 december 2004 en voor 18 februari 2011 hun veestapel hebben gewijzigd – in de regel uitgebreid 

– en uit dien hoofde een Nbw-vergunning moeten hebben. 

De bezwaarschriften zijn ingediend door twee milieuverenigingen.  

 

Ik ga in op twee belangrijke aandachtspunten. 

Hoe organiseer je als commissie een efficiënte afhandelingen van al deze bezwaarschriften en hoe vergaar je de nodige 

kennis van een complex onderwerp, wetende dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State tot op dat moment 

ca. 90% van alle beroepen tegen deze vergunningen in heel Nederland gegrond heeft verklaard en niet moet worden 

uitgesloten dat er nagenoeg geen mogelijkheid is voor veehouders om hun bedrijf uit te breiden tenzij onomstotelijk is 

blijkt dat die uitbreiding geen negatieve gevolgen zal  hebben voor nabij gelegen Natura 2000 gebieden. 

 

Allereerst de organisatie. 

Moeten gelet op de hoeveelheid bezwaarschriften en de wettelijke termijn van afdoening twee commissies worden 

ingesteld voor de afdoening? Die vraag is ontkennend beantwoord aangezien er dan 6 commissieleden zich moesten 

gaan inwerken en er ook onderling afstemming moest plaatsvinden, aangezien veel bezwaarschriften voor 80% 

gelijkluidend waren, terwijl de praktijksituatie op onderdelen verschilden. Bovendien had een commissie in 2013 reeds de 

nodige ervaringen opgedaan met, weliswaar andersoortige,  bezwaarschriften tegen besluiten tot vergunningverlening op 

grond van artikel 19d. 

 

Vervolgens kwam de vraag naar voren hoeveel hoorzittingen er moesten worden gehouden. De bezwaarmakers hadden 

hooguit behoefte aan één zitting. De vergunninghouders lieten het helaas massaal afweten, terwijl het hun aanzienlijke 

belangen betreft. De meesten reageerden niet op de oproep en uiteindelijk heeft de commissie vier vergunninghouders 

gehoord. De bezwaarmakers konden tijdens de zitting hier niet op ingaan, zij zijn ter plekke niet bekend. 

De zitting verliep ook overigens verrassend. Gedeputeerde staten lieten aan het begin van de zitting weten dat een groot 

deel van de bezwaarschriften gegrond was, gelet op zeer recente jurisprudentie van de Raad van State. Dat hield met 

name verband met de regeling van de opgerichte provinciale depositiebank. De saldi van ammoniakemissie die 

veehouderijen bij beëindiging of verlaging in de depositiebank was ondergebracht kon niet worden gerelateerd aan de 

betreffende ammoniakgevoelige habitat in het natuurgebied en dat is een vereiste die de Afdeling afleidt uit de 

Habitatrichtlijn. De voorzitter heeft de hoorzitting, na een schorsing, ondanks deze mededeling door laten gaan en 

achteraf kan niet anders worden geconcludeerd dat dit goed is geweest. 

 

Vervolgens werd een werkwijze afgesproken voor het opstellen en de beoordeling van al die adviezen. Uiteindelijk bleek 

de volgende werkwijze het meest efficiënt: een advies werd opgesteld door het secretariaat en naar de commissieleden 

gemaild. De voorzitter gaf als eerste haar opmerkingen hierover en de twee leden namen dat concept door en plaatsen 

hun opmerkingen in dat concept.  

 

Het secretariaat kon beschikken over een aantal extra secretarissen die de adviezen voorbereiden, hetgeen natuurlijk 

wel de druk op de drie commissieleden verhoogde voor wat betreft de tijdige afdoening. 

In deze fase kwamen er nog meerdere inhoudelijke discussiepunten naar voren, waarover nog geen jurisprudentie was 

gevormd en waarover de commissie nog niet in raadkamer had beraadslaagd. Een tweede beraadslaging in raadkamer 

was noodzakelijk.  Wat moest bijvoorbeeld als moment van vergunningverlening worden beschouwd? De datum van 

uitbreiding, dus met terugwerkende kracht, of de datum van vergunningverlening? Wanneer is sprake van significante 

gevolgen voor de habitat? Hoe moesten beweiden en mest uitrijden met betrekking tot de emissiewaarde worden 

aangemerkt? Tevens is op enkele vragen advies ingewonnen bij een externe, die ook gedeeltelijk bij het tweede overleg 

in de raadkamer aanwezig was. 

 

Na een eerste aanloop komt er bij de commissie structuur in het verwerken van de conceptadviezen. Gelukkig had ik van 

alle wezenlijke uitspraken over dit onderwerp samenvattingen en een jurisprudentieoverzicht gemaakt. Het was echter 

vakantietijd geworden en de termijnen in de Awb houden daar geen rekening mee. 



 11 
 

Als commissie hebben wij de laptop of I-pad meegenomen en tijdens onbewaakte ogenblikken heb ik het merendeel van 

de adviezen in de Spaanse Pyreneeën van opmerkingen voorzien. 

 

Al met al was het een tijdverslindende geweldige ervaring, waarbij heel veel kennis is opgedaan over deze complexe 

materie, waardoor wij ons gerust deskundig op het terrein van vergunningverlening Nbw 1998 mogen noemen. En het 

was een boeiende, intensieve en leerzame periode van het “op afstand” communiceren en discussiëren met de andere 

commissieleden en het secretariaat, die denk ik veel geduld hebben moeten opbrengen met mijn brainstormmailtjes. De 

kans is groot dat er voorafgaand aan de komst van de PAS een nieuwe stroom vergunningaanvragen zullen 

binnenkomen. Dat wordt een nieuwe uitdaging. 

 

3.5. Contraire besluitvorming 

PS en GS kunnen met opgave van redenen
4
 afwijken van het advies van de adviescommissie. In 2014 hebben GS in 

één geval deels afgeweken van het advies van de adviescommissie. 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. 

 

3.6. Beslistermijn 

Een permanent aandachtspunt is de wettelijke beslistermijn. De kwaliteit van besluitvorming is immers niet alleen 

afhankelijk van de inhoud van de besluiten en van de vraag of ze in rechte in stand blijven. Meeweegt dat burgers en 

bedrijven binnen de daarvoor in de wet gestelde termijn een beslissing op hun bezwaarschrift ontvangen. Communicatie 

met de bezwaarmaker over de voortgang van het bezwaarschrift speelt daarbij een belangrijke rol.  

 

In de onderstaande tabellen is onderscheid gemaakt tussen bezwaarschriften die zijn behandeld door de 

adviescommissie (“Bezwaarschriften GS”) en bezwaarschriften die zijn afgewikkeld door de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (“Bezwaarschriften SNL-A/SNL-N/SAN/SN”). De beslistermijn GS heeft geen betrekking op de 

afdoening van de bezwaarschriften gericht tegen vergunningen die zijn verstrekt op basis van de 

Natuurbeschermingswet 1998. Deze bezwaarschriften zijn namelijk in twee aparte projecten afgedaan. De afdoening van 

deze bezwaarschriften is  in paragraaf 3.2. besproken.    

 

Bezwaarschriften GS 

 

 Afdoening Aantal  

bezwaarschriften 

GS*  

Percentage* 

Binnen termijn 

 

24 (41) 71% (98%) 

Buiten termijn 

 

10 (1) 29% (2%) 

*Om een vergelijking met het voorgaande jaar te vergemakkelijken, staan de corresponderende cijfers/percentages over 

het jaar 2013 tussen haakjes vermeld. 

 

Het afgelopen jaar zijn tien zaken buiten de wettelijke afdoeningstermijn afgedaan. In zes gevallen is er een 

ingebrekestelling ontvangen. In al deze gevallen is uiteindelijk geen dwangsom betaald omdat het bezwaarschrift binnen 

de termijn van twee weken kon worden afgedaan.  

 

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

aantal personele wijzigingen voorgedaan. Daarnaast was er een piek aan bezwaarschriften gericht tegen besluiten op 

grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en verviel de functie van administratief ondersteuner per 1 juli 2014. 

                                                 
4
 Artikel 3:50 van de Awb 
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Hierdoor werden de taken van de administratief ondersteuner bij de secretarissen gelegd waardoor er voor de 

secretarissen een grote werkdruk ontstond.   

 

Bezwaarschriften SNL-A/SNL-N/SAN/SN 

 

Afdoening 

 

Aantal  

bezwaarschriften 

SN/SAN 

Percentage 

Binnen termijn 

 

16 (80) 75 (79%) 

Buiten termijn 

 

5 (21) 25 (21%) 
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4.   Voorlopige voorzieningen en (hoger) beroepen 

 

 
In deze paragraaf zijn de (lopende) voorlopige voorzieningen en (hoger) beroepen opgenomen. Inhoudelijk kan er niets 

over de verschillende zaken worden vermeld, omdat de adviescommissie niet over deze informatie beschikt. De 

commissie brengt daarom nogmaals onder uw aandacht dat het wenselijk is voorlopige voorzieningen, beroepen en 

hoger beroepen centraal te registeren waardoor er meer inzicht ontstaat in de juridische kwaliteit van besluiten en dit ook 

gemonitord kan worden.     

 

Onderstaande diagrammen geven een overzicht van de in 2014 ingestelde (hoger) beroepen en ingediende verzoeken 

om voorlopige voorziening. Het kan hierbij gaan om zaken die hebben gediend (of nog moeten dienen) bij de rechtbank 

of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (in sommige gevallen: de Centrale Raad van Beroep of het 

College van Beroep voor het bedrijfsleven). Voor beroep geldt dat dit zowel ingesteld kan zijn tegen beslissingen op 

bezwaar als tegen besluiten die zijn tot stand gekomen met toepassing van de uniforme openbare voorbereidings-

procedure (afdeling 3.4 van de Awb). Ook kan het gaan om rechtstreeks beroep als bedoeld in artikel 7:1a van de Awb. 

 

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden ingediend in samenhang met een bezwaarschrift of (hoger) 

beroep. De voorzieningenrechter toetst met name op spoedeisendheid, de onomkeerbaarheid van de gevolgen van het 

besluit en spreekt een voorlopig oordeel uit over de rechtmatigheid van het bestreden besluit. Zijn oordeel is niet bindend 

voor de bodemprocedure. 

 

4.1. Voorlopige voorzieningen 

  

Totaal*  Aantal 

verzoeken om 

voorlopige 

voorziening 

aantal in behandeling 1-1-

2014 

 2 

aantal ingediend in 2014  18 

aantal uitspraken in 2014  12 

aantal ingetrokken in 2014  6 

aantal in behandeling op 1-1-

2015 

 2 

  

 

 

 Totaal Voorlopige 

voorzieningen   

Toegewezen 6 

Afgewezen  6 

 

 

De verzoekschriften tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn ingediend in verband met vergunning- 

procedures en handhavingsprocedures. In vergelijking met vorig jaar is er sprake van een stijging van het aantal 

ingediende voorlopige voorzieningen. De stijging  wordt met name veroorzaakt doordat de afdeling Vergunningverlening 

en Handhaving (per 1 juli 2014  RUD Utrecht) diverse lasten onder dwangsom heeft opgelegd vanwege overtreding van 

de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011 waartegen bezwaar en een voorlopige voorziening is ingediend. In 

2014 zijn 18 verzoeken om voorlopige voorzieningen ingediend. 6 voorlopige voorzieningen zijn toegewezen en 6 

voorlopige voorzieningen zijn afgewezen. Daarnaast zijn 6 voorlopige voorzieningen ingetrokken. Op 1 januari 2015 

waren er nog 2 voorlopige voorzieningen in behandeling.  
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4.2. Beroepen 

 

Totaal*  Aantal  

beroepschriften 

Aantal in behandeling op 1-1-

2014 

 20
5
 

aantal ingediend in 2014  208 

aantal uitspraken in 2014  16 

aantal ingetrokken in 2014  43 

aantal in behandeling op 1-1-

2015 

 169 

  

 

 

2014 Beroepschriften  

Uitspraken  16 

Niet-ontvankelijk  6 

Gegrond 3 

Ongegrond 7 

Ingetrokken 43 

 

4.3. Hoger beroepen 

 

Totaal*  Aantal  

hoger 

beroepschriften 

Aantal in behandeling op 1-1-2014  13 

aantal ingediend in 2014 10 

aantal uitspraken in 2014  8 

aantal ingetrokken in 2014  0 

aantal in behandeling op 1-1-2015 15 

  

 

 

2014 Hoger 

beroepschriften  

Uitspraken  8 

Niet-ontvankelijk  0 

Gegrond 2 

Ongegrond 6 

Ingetrokken 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Inmiddels is gebleken dat bij de cijfers in het jaarverslag 2013 een rekenfout is gemaakt, waardoor de gegevens niet overeenkomen 

met de feitelijke situatie. In dit jaarverslag is dat gecorrigeerd. Er waren op 1-1-2014 20 beroepschriften in behandeling.   
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Ter vergelijking zijn de corresponderende cijfers over het jaar 2013 hieronder opgenomen.  

 

  Aantal in 

behandeling 

op 1-1-13 

Aantal 

ingediend 

in 2013 

Aantal 

afgedane 

beroepen 

2013 

Aantal 

ingetrokken 

beroepen 

2013 

Aantal 

uitspraken 

in 2013 

Aantal in 

behandeling 

op 1-1-2014 

Beroep 37 34 21 5 16 13 

       

  Aantal in 

behandeling 

op 1-1-13 

Aantal 

ingediend 

in 2013 

Aantal 

afgedane 

beroepen 

2013 

Aantal 

ingetrokken 

beroepen 

2013 

Aantal 

uitspraken 

in 2013 

Aantal in 

behandeling 

op 1-1-2014 

Hoger 

beroep 
8 9 4 0 4 13 

       

 

 

  

Aantal 

uitspraken 

in 2013 

Aantal niet-

ontvankelijk 

Aantal 

(gedeeltelijk) 

gegrond 

Aantal 

ongegrond 

Beroep 16 3 5 8 

     

  

Aantal 

uitspraken 

in 2012 

Aantal niet-

ontvankelijk 

Aantal 

(gedeeltelijk) 

gegrond 

Aantal 

ongegrond 

Hoger 

beroep 
4 0 3 1 

 

In 2014 zijn in beroep 16 en in hoger beroep 8 rechterlijke uitspraken gedaan. Daarnaast zijn 43 beroepschriften 

ingetrokken. In 6 gevallen heeft de rechter het beroep niet-ontvankelijk verklaard, 3 beroepen waren gegrond en 7 

beroepen zijn door de rechter ongegrond verklaard. In hoger beroep zijn er 6 zaken ongegrond verklaard en zijn 2 zaken 

gegrond.  

 

4.4. Administratief beroep 

In 2014 is geen administratief beroep ingesteld bij GS.   
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5.   Klachten 
 

5.1. Resultaten 

Op grond van artikel 9:1 van de Awb heeft een ieder het recht om over de wijze waarop PS, GS (of leden van PS en 

GS), de CdK of een ambtenaar zich in een bepaalde aangelegenheid hebben/heeft gedragen, een klacht 
6
 in te dienen 

bij het desbetreffende bestuursorgaan.  

 

Hoofdstuk 9 van de Awb verplicht het bestuursorganen zorg te dragen voor een behoorlijke klachtbehandeling. Bij iedere 

klacht wordt geprobeerd om tot een minnelijke oplossing met de klager te komen.  

 

De ingediende klachten kunnen worden opgesplitst in klachten in de zin van artikel 9:1 van de Awb (kortheidshalve 

aangeduid als ‘bejegeningsklachten’) en ‘overige klachten’. Bij ‘overige klachten’ gaat het onder meer om het opvragen 

van informatie en het verkrijgen van meer duidelijkheid over een beslissing van GS of PS.  

  

Het afgelopen jaar heeft de adviescommissie slechts vier klachten behandeld. Het aantal ingediende klachten is net als 

in 2013 gedaald. Er is geen aanwijsbare reden voor de verdere daling van het aantal klachten.  

 

In één geval zijn partijen tot een minnelijke oplossing gekomen en is de klacht ingetrokken. Eén klacht is ter behandeling 

doorgestuurd naar de vakafdeling. Eén klacht kon niet worden behandeld omdat de naw-gegevens van de klager 

ontbraken. Tot slot is een klacht over het ontbinden van een raamovereenkomst in de minne opgelost.  

 

De resultaten van het afgelopen jaar zijn in de onderstaande tabel verwerkt.  

 

2014 

 

 

Klachten  

In behandeling 1-1-2014 1 

Ingediend in 2014 3 

Afgedaan/doorgezonden in 

2014 

3 

Doorgestuurd extern in 2014 0 

Doorgestuurd intern in 2014 1 

Ingetrokken in 2014 1 

Afgedane klachten  2 

In behandeling 1-1-2015 0 

 

 

2013 

 

 

Klachten  

In behandeling 1-1-2013 0 

Ingediend in 2013 6 

Afgedaan/doorgezonden in 

2013 

5 

Doorgestuurd extern in 2013 1 

Doorgestuurd intern in 2013 2 

Ingetrokken in 2013 1 

Afgedane klachten  1 

In behandeling 1-1-2014 1 

                                                 
6
 Een klacht kan op de volgende manieren worden ingediend: per telefoon, door het klachtenformulier op de website van de provincie in 

te vullen en te versturen of door een brief te sturen aan de secretaris van de Awb-adviescommissie van PS en GS. 
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5.2. Nationale ombudsman 

Tegen een besluit betreffende de afhandeling van een klacht door de adviescommissie kan geen beroep worden 

ingesteld. Indien een klager van oordeel is dat zijn klacht onzorgvuldig is afgewikkeld door de adviescommissie kan de 

klager zijn beklag doen bij de Nationale ombudsman. Het afgelopen jaar zijn er drie klachten over de provincie Utrecht bij 

de Nationale ombudsman ingediend.  

 

De eerste klacht die in 2014 bij de Nationale ombudsman werd ingediend had betrekking op de herinrichting van een 

provinciale weg. Door de herinrichting van de weg kon de verzoeker zijn perceel niet meer veilig bereiken. De Nationale 

ombudsman heeft de verzoeker doorverwezen naar de provincie. Zij heeft geadviseerd een ontheffing op grond van het 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) aan te vragen waar bezwaar en beroep tegen open 

staat.  

 

In het tweede geval klaagt de verzoeker over de toedeling van gronden bij een ruilverkaveling. Volgens de verzoeker zou 

achteraf gebleken zijn dat de grondkwaliteit niet goed was en diende hij voor alle kosten op te draaien. De Nationale 

ombudsman heeft deze klacht ongegrond verklaard, omdat de verzoeker dit geschil ook aan de rechter had voorgelegd 

en de rechter inmiddels een uitspraak had gedaan.   

 

De derde klacht had betrekking op het uitblijven van een beslissing op bezwaar. Na een interventie van de Nationale 

ombudsman en de indiening van rechtstreeks beroep door bezwaarmaker is er alsnog een beslissing op bezwaar 

genomen.    
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6.   Aanbevelingen 
 

 

De adviescommissie toetst bij de behandeling van een bezwaarschrift de kwaliteit van het bestreden besluit. Zo nodig 

neemt de commissie in haar advies een algemene of specifieke aanbeveling op.  

 

De commissie is ook het afgelopen jaar weer geconfronteerd met bezwaarmakers die de strenge Utrechtse  

Landschapsverordening
7
 zeer onbillijk vinden. Een aantal bezwaarmakers heeft in beroep de verbindendheid van 

bepalingen uit de verordening aangevochten. Zeer onlangs heeft de Rechtbank Midden-Nederland hen evenwel in het 

ongelijk gesteld
8
. Er moet nog wel rekening mee worden gehouden dat hoger beroep zal worden ingesteld waardoor de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de verordening opnieuw zal toetsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Landschapsverordening provincie Utrecht 2011 

8
 Rechtbank Midden-Nederland UTR-14/4583 GEMWT V37 
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7.   Terugblik 
 

 

Het afgelopen jaar is vanwege diverse redenen een bijzonder jaar geweest. In de eerste plaats hebben zich het 

afgelopen jaar diverse personele wijzigingen voorgedaan. Per 1 juli 2014 is de functie van administratieve ondersteuner 

komen te vervallen. Mevrouw mr. F. Yahia is niet langer werkzaam als secretaris van de adviescommissie. Haar rol is 

tijdelijk ingevuld door mevrouw mr. L. Sluiter. Per 1 oktober 2014 heeft mevrouw I. van der Zee L.L.M. de rol van 

secretaris van mevrouw Sluiter overgenomen.  

 

Eind 2013 is er een hausse aan bezwaarschriften ingediend gericht tegen besluiten op grond van de Nb-wet 1998. Deze 

bezwaarschriften zijn in 2014 afgewikkeld. Gezien de omvang van het aantal bezwaarschriften zijn vier externe 

secretarissen ingehuurd. In september 2014 was er opnieuw een hausse aan bezwaarschriften gericht tegen besluiten 

op grond van de Nb-wet 1998. Er zijn toen drie externe secretarissen voor de behandeling van deze bezwaarschriften 

ingehuurd. Eind 2014 zijn er nog twee externe secretarissen ingehuurd om het secretariaat te ondersteunen bij de 

afwikkeling van andere bezwaarschriften dan de Nb-wet 1998 bezwaarschriften.  

 

In 2014 is een eerste stap gezet met de digitalisering van het bezwaarproces waarbij de adviescommissie de stukken ter 

voorbereiding van de hoorzitting digitaal ontvangen. Het komende jaar zal dit digitaliseringsproces verder worden 

geoptimaliseerd. Daarnaast worden sinds eind 2014 de beslissingen op bezwaar niet langer door het secretariaat van de 

adviescommissie voorbereid. Dit wordt voortaan door de vakafdeling gedaan. Ook zal het komend jaar opnieuw 

aandacht worden besteed aan de verdere inbedding van de (pre-) mediationvaardigheden.  
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Bijlage A – Samenstelling Awb-adviescommissie van PS en GS  

 
 
Samenstelling Awb-adviescommissie van PS en GS per 31 december  2014 

 

Voorzitters 

Mw. mr. C.F. (Cokkie) Feith-Hooijer  

Mw. mr. I.M.C.V.T. (Maria) Kiebêrt 

Mw. mr. S.P. (Simone) Madunic  

Dhr. mr. M.R. (Mart) Poot (plaatsvervangend voorzitter) 

 

 

Commissieleden  

Mw. mr. M. (Marjon) Dirkzwager 

Dhr. A. (Arjeh) Kalmann 

Mw. mr. drs. E.D.M. (Mildred) Knegt 

Dhr. mr. M.R. (Mart) Poot 

Mw. mr. dr. C. (Caroline) Raat 

Dhr. mr. Th.A. (Theo) Velo 

Dhr. mr. H.S. (Hisse) de Vries 

 

Secretarissen  

Mw. mr. C.J. (Rijanne) Kiep  

Mw. I. van der Zee L.L.M. (vanaf 1 oktober 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 
 

Bijlage B – Verordening bezwaarschriften en klachten provincie Utrecht 
 

 

Verordening van gedeputeerde staten van 5 juli 2011, nummer 80938A45, en van provinciale staten van 19 

september 2011, nummer PS2011BEM07, houdende regels voor bezwaar- en klachtprocedures (Verordening 

bezwaarschriften en klachten provincie Utrecht). 

 

Gedeputeerde staten van Utrecht; 

 

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet, hoofdstuk 7 en afdeling 9.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht; 

 

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen ten behoeve van de behandeling van en advisering over 

bezwaarschriften en klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en voorzitters en leden te 

kunnen benoemen die geen deel uitmaken van gedeputeerde staten of hun commissies dan wel werkzaam zijn onder 

hun verantwoordelijkheid; 

 

Provinciale staten van Utrecht; 

 

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 5 juli 2011, nummer 80938A42;  

 

 

Gelet op de artikelen 105, eerste lid, en 145 van de Provinciewet, hoofdstuk 7 en afdeling 9.1.3 van de Algemene wet 

bestuursrecht;  

 

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen ten behoeve van de behandeling van en advisering over 

bezwaarschriften en klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en voorzitters en leden te 

kunnen benoemen die geen deel uitmaken van provinciale staten of hun commissies dan wel werkzaam zijn onder hun 

verantwoordelijkheid; 

 

Besluiten, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; 

 

De volgende verordening vast te stellen:  

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. commissie: de Awb-adviescommissie van PS en GS; 

b. bezwaarschrift: bezwaarschrift als bedoeld in artikel 1:5, eerste lid, van de wet; 

c. klacht: klacht als bedoeld in artikel 9.1 van de wet, die betrekking heeft op gedragingen van of toe te rekenen is 

aan provinciale staten onderscheidenlijk gedeputeerde staten; 

d. verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen of waartegen de klacht zich 

richt; 

e. wet: Algemene wet bestuursrecht. 

 

Artikel 2 Taak van de commissie 

1. Er is een commissie als bedoeld in artikel 7:13 en 9:14 van de wet belast met de behandeling van en advisering 

over bezwaarschriften op grond van de wet tegen besluiten van provinciale staten onderscheidenlijk 

gedeputeerde staten en de behandeling van en advisering over klachten als bedoeld in afdeling 9.1.2 van de 

wet. 

2.    De commissie heeft geen taak: 

a. voor zover provinciale staten onderscheidenlijk gedeputeerde staten een bijzondere adviescommissie 

hebben ingesteld; 

b. ten behoeve van de beslissing op bezwaren tegen besluiten genoemd in artikel 3 van het 

Mandaatbesluit Programma Beheer provincie Utrecht; 

c.           ten behoeve van de beslissing op administratieve beroepen en geschillen. 

Artikel 3 Benoeming en samenstelling 
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1.    De commissie bestaat uit een voorzitter en minimaal twee andere leden. 

2. Gedeputeerde staten benoemen een of meer voorzitters en twee of meer andere leden voor de commissie 

nadat de commissie Bestuur, Europa en Middelen uit provinciale staten kennis heeft kunnen nemen van de 

voordracht en hierover desgewenst opmerkingen heeft kunnen maken. 

3. De voorzitter en andere leden zijn geen lid van of werkzaam onder verantwoordelijkheid van een van de 

bestuursorganen van de provincie Utrecht. 

4. De voorzitters en andere leden regelen zelf de samenstelling van de commissie voor de behandeling van een 

bezwaarschrift of een klacht. 

 

Artikel 4 Zittingsduur 

1. De benoeming van de voorzitter en de andere leden geldt voor ten hoogste vier jaar. Gedeputeerde staten 

kunnen hen schorsen en tussentijds ontslaan. Herbenoeming kan eenmaal plaatsvinden. 

2. Na afloop van hun benoemingstermijn blijven de voorzitter en de andere leden bevoegd totdat in hun opvolging 

is voorzien. 

3. De voorzitter en de andere leden kunnen te allen tijde schriftelijk ontslag nemen, met inachtneming van een 

opzegtermijn van twee maanden. 

 

Artikel 5 Secretaris 

1. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 

2. De secretaris is voor zijn taakvervulling als zodanig uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de commissie. 

 

Hoofdstuk 2 Procedurele bepalingen 

 

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift of klaagschrift 

1. Op het ingediende bezwaarschrift of klaagschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend. 

2. Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 van de wet wordt vermeld dat een commissie over het 

bezwaarschrift zal adviseren. 

3. Het bezwaarschrift of klaagschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt in handen gesteld van de 

commissie. 

 

Artikel 7 Vooronderzoek 

1. De voorzitter van de commissie kan in verband met de voorbereiding van de behandeling van het 

bezwaarschrift of klaagschrift alle gewenste inlichtingen inwinnen of doen inwinnen. 

2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen 

inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe ter zitting te verschijnen.  

 

Artikel 8 De hoorzitting 

1. De secretaris van de commissie bepaalt, in overleg met de voorzitter, plaats en tijdstip van de zitting waarop de 

belanghebbende(n) in de gelegenheid wordt(en) gesteld zich door de commissie te doen horen. Het verwerend 

orgaan wordt uitgenodigd om ter zitting een toelichting te geven op het bestreden besluit of de klacht. 

2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet. 

3. Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van horen, doet hij daarvan mededeling aan 

de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan. 

 

Artikel 9 Uitnodiging zitting 

1. De secretaris nodigt de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan tenminste 12 dagen voor de zitting 

schriftelijk uit. 

2. De secretaris is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van de termijn als genoemd in het eerste 

lid. 

 

Artikel 10 Niet deelneming aan de behandeling 

Een voorzitter of een ander lid maakt geen deel uit van de commissie, indien hij bij de voorbereiding van het bestreden 

besluit betrokken is geweest, een persoonlijk belang heeft bij de zaak of in een bijzondere relatie tot de indiener van het 

bezwaar of de klacht staat. 
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Artikel 11 Openbaarheid hoorzitting 

1. De hoorzitting van de commissie is openbaar. 

2. De deuren worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig 

oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet. 

3. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van 

de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren. 

 

Artikel 12 Schriftelijke verslaglegging 

1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 en 9:15, vierde lid, van de wet vermeldt de namen van de aanwezigen, 

met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid. 

2. Het verslag bevat een beknopte weergave van het ter hoorzitting verhandelde. 

3. Indien de hoorzitting geheel of gedeeltelijk niet openbaar was, of indien belanghebbenden respectievelijk hun 

gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, wordt hiervan melding gemaakt in het verslag. 

4. Het verslag verwijst naar de tijdens de hoorzitting overgelegde bescheiden. Deze worden aan het verslag 

gehecht. 

5. Het verslag wordt, nadat dit door de commissie is vastgesteld, ondertekend door de secretaris. 

 

Artikel 13 Nader onderzoek 

1. Indien na afloop van de hoorzitting en voordat het advies is uitgebracht naar het oordeel van de commissie een 

nader onderzoek wenselijk is, geschiedt dit door of onder leiding van de voorzitter van de commissie.  

2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het 

verwerend orgaan en de belanghebbende(n) gezonden. 

3. De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbende(n) kunnen binnen een week na 

verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen 

van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo’n verzoek.  

4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo 

veel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 14 Raadkamer en advies 

1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies. 

2. De commissie beslist bij unanimiteit. 

 

Artikel 15 Uitbrengen advies 

1. De commissie brengt advies uit aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift of klaagschrift dient te 

beslissen. 

2. Het advies is gemotiveerd en gaat voor zover mogelijk vergezeld van een ontwerp voor de te nemen beslissing 

op het bezwaarschrift of het klaagschrift. 

3. Het advies wordt, nadat dit door de commissie is vastgesteld, ondertekend door de secretaris. 

4. Het advies wordt met inachtneming van de termijnen van de wet zo spoedig mogelijk uitgebracht. 

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen 

 

Artikel 16 Jaarverslag 

De commissie brengt jaarlijks een verslag uit van haar werkzaamheden aan provinciale staten en gedeputeerde staten. 

Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 17 Intrekken 

De Verordening bezwaar, beroep en klachten provincie Utrecht 1996 en het Besluit adviescommissie bezwaarschriften 

GS worden ingetrokken. 

 

Artikel 18 Overgangsrecht 

De leden van de commissie die zijn benoemd onder de werking van de Verordening bezwaar, beroep en klachten 

provincie Utrecht 1996 en het Besluit adviescommissie bezwaarschriften GS worden geacht te zijn benoemd onder de 

werking van deze verordening. 
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Artikel 19 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin zij 

wordt geplaatst.  

 

 

Artikel 20 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bezwaarschriften en klachten provincie Utrecht. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 5 juli 2011 

 

Voorzitter,  

 

 

 

Secretaris, 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van Utrecht van 19 september 2011 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

Griffier, 
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Bijlage C – verslag jaargesprek met Commissaris van de Koning 
 
 
 
Verslag jaargesprek tussen de Commissaris van de Koning, provinciesecretaris, de voorzitters en 
plaatsvervangend voorzitter van de Awb-adviescommissie van PS en GS op maandag 12 mei 2014.   

 

 

Aanwezig: 

 

Commissaris van de koning:  dhr. W.I.I. van Beek (voorzitter) 

 

 

Provinciesecretaris:    dhr. H. Goedhart  

 

Voorzitters:    mw. mr. C.F. Feith-Hooijer 

     mw. mr. I.M.C.V.T. Kiebêrt 

     mw. mr. S.P. Madunic 

          

Afdeling Management Ondersteuning: mw. mr. E.L.S. van der Leeuw-Verkerk 

     mw. mr. C.J. Kiep (verslag) 

     mw. mr. L.A. Sluiter       

 

Afwezig met bericht van afzegging:  

 

Plaatsvervangend voorzitter:  dhr. mr. M.R. Poot  

      

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 

 

Mevrouw Van der Leeuw-Verkerk geeft aan dat het secretariaat van de Awb-adviescommissie van PS en GS (hierna: 

“adviescommissie”) bezig is de stukkenstroom zoveel mogelijk te digitaliseren. Daarbij zal er ook meer 

verantwoordelijkheid bij de vakafdelingen worden neergelegd.  

 

Mevrouw Feith-Hooijer vraagt aandacht voor voldoende capaciteit op het secretariaat van de adviescommissie. Door het 

wegvallen van de administratieve ondersteuning krijgen de secretarissen er administratieve taken bij. Het is belangrijk 

dat de juridische kwaliteit blijft gewaarborgd.   

 

De voorzitter geeft aan dat het belangrijk is dat het secretariaat van de adviescommissie goed functioneert.  

 

De heer Goedhart geeft aan dat de organisatie een ambitie heeft. Daarnaast wordt door middel van samenwerking met 

andere provincies en gemeentes gezocht naar mogelijkheden om de capaciteit van de organisatie te waarborgen.  

 

 

2. Verslag jaargesprek 24 april 2013   

  

Mevrouw Madunic vraagt of de voorlopige voorzieningen, beroepen en hoger beroepen al kunnen worden gemonitord.  

 

Mevrouw Kiep geeft aan het technisch ingewikkeld is om een centraal registratiesysteem te realiseren. Afgelopen jaar 

bleek dat het niet mogelijk is om aan te sluiten bij bestaande systemen. Op dit moment is er dan ook nog geen 

registratiesysteem. 

Mevrouw Van der Leeuw-Verkerk vult hierbij aan dat het een belangrijk punt is dat onder de aandacht van de concern 

adviseur middelen juridisch zal worden gebracht.    
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3. Vaststelling conceptjaarverslag Awb-adviescommissie van PS en GS 2013 

 

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over het concept jaarverslag van de Awb-adviescommissie van PS en GS 

(hierna te noemen: het jaarverslag). 

 

Mevrouw Kiebêrt geeft aan dat in het voorwoord is aangegeven dat in de bestuursrechtspraak in de loop van het jaar 

2015 uitsluitend met digitale dossiers zal worden gewerkt. Inmiddels is gebleken dat dit eerst in 2017 zal worden 

gerealiseerd. Dit punt dient in het voorwoord te worden aangepast. 

Mevrouw Kiep geeft aan dat zij dit punt zal aanpassen.  

 

Mevrouw Feith-Hooijer geeft aan dat de 235 bezwaarschriften gericht tegen de Nb-wet vergunningen ingewikkelde zaken 

zijn. Daarnaast is het jammer dat de bezwaarmakers niet bereid zijn in te stemmen met het verdagen van de 

afdoeningstermijn waardoor de afdoeningstermijn zal worden overschreden.     

 

De voorzitter vraagt wat een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om de bezwaarschriften binnen de wettelijke 

afdoeningstermijn af te handelen. 

Mevrouw Feith-Hooijer geeft aan dat het niet mogelijk is om de bezwaarschriften tijdig af te doen. Dit komt onder meer 

doordat er als gevolg van een aantal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nieuw 

beleid ontwikkeld moest worden.  

Mevrouw Van de Leeuw-Verkerk geeft aan dat er intensief contact is tussen het secretariaat en de afdeling 

Vergunningverlening en Handhaving over de voortgang van de afdoening van de bezwaarschriften.  

 

De heer Goedhart vraagt wat de gevolgen zijn van de overschrijding van de wettelijke afdoeningstermijn. 

Mevrouw Sluiter geeft aan dat de provincie een dwangsom van maximaal € 1260,-- per bezwaarschrift verbeurt.  

Mevrouw Feith-Hooijer geeft aan dat de voorzitter hierin misschien iets zou kunnen betekenen.  

De heer Goedhart geeft aan dat onderzocht moet worden welke mogelijkheden er zijn om de schade zoveel mogelijk te 

beperken.  

 

Mevrouw Kiebêrt geeft aan dat er in het jaarverslag meer aandacht mag worden besteed aan het hoge aantal 

intrekkingen.  

Mevrouw Kiep geeft aan in veel gevallen contact wordt opgenomen met bezwaarmaker. In een aantal gevallen heeft een 

toelichting op het bestreden besluit geleid tot intrekking van het bezwaarschrift.   

De voorzitter geeft aan dat dit een goed resultaat is. Dit resultaat mag ook nadrukkelijker in het jaarverslag worden 

genoemd. Hij verzoekt dan ook het jaarverslag op dit punt aan te passen. 

 

Naar aanleiding van de paragraaf over de vermeldingswaardige zaken geeft de heer Goedhart aan dat volgens hem de 

Rechtbank Midden-Nederland inmiddels uitspraak heeft gedaan in de beroepsprocedure van een jeugdzorginstelling 

betreft de beëindiging van de subsidierelatie.  

Mevrouw Kiep zal de vindplaats van de uitspraak opzoeken en in het jaarverslag vermelden.  

 

  

4. Ervaringen commissie met de Landschapsverordening (Lsv) (redactie en beleid) en dan met name waar 

het betreft boatsavers 

 

Mevrouw Feith-Hooijer geeft aan dat de bezwaarmakers veel kritiek hebben op het beleid van de provincie met 

betrekking tot boatsavers. De boatsavers lagen er al voordat de Lsv in werking is ingetreden. De bezwaarmakers zijn 

van mening dat er sprake is van verkregen rechten. Daarnaast is het de vraag of de eigenaren van de boatsavers voor 

een vergoeding in aanmerking dienen te komen nu zij de boatsavers moeten verwijderen. Ook is volgens de spreekster 

de verordening niet op alle punten duidelijk geredigeerd. Het is ook belangrijk dat duidelijk uit de verordening moet 

blijken wat onder verrommeling van het landschap moet worden verstaan. Bezwaarmakers begrijpen bijvoorbeeld niet 

waarom een boatsaver niet is toegestaan en een afdekzijl van de boot in een opvallende kleur wel wordt toegestaan. De 

spreekster verzoekt om naar aanleiding van deze punten naar de redactie en de inhoud van de Lsv te kijken.  

De voorzitter geeft aan dat de aandachtspunten zullen worden meegenomen.  
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Mevrouw Van de Leeuw-Verkerk geeft aan dat de aandachtspunten in het juristenoverleg zullen worden besproken.   

 

 

 

5. Redigeren van provinciale verordeningen  

 

Naar aanleiding van onduidelijkheden/fouten in de reactie van de Verordening veehouderij en stikstof Natura 2000 

verzoekt mevrouw Feith-Hooijer, zoals zij ook bij de Lsv heeft aangegeven, aandacht te besteden aan de manier waarop 

de verordeningen zijn geredigeerd.  

 

 

6. Rondvraag  

 

Mevrouw Van de Leeuw-Verkerk geeft aan dat er in het najaar mogelijk afscheid wordt genomen van een aantal zittende 

leden en er nieuwe leden benoemd zullen moeten worden. Zij vraagt of de voorzitter bereid is om in een 

lunchbijeenkomst de vertrekkende leden te bedanken voor hun inzet en nieuwe leden welkom te heten.  

De voorzitter stemt daarmee in.    

 

 

7. Afsluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  

 


