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Onderwerp Statenbrief: Jaarverslag 2015 Awb-adviescommissie van PS en GS inzake afdoening van 
bezwaarschriften en klachten.   

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Het “jaarverslag 2015 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 31 mei 2016 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 geeft onder andere inzicht in het aantal behandelde bezwaarschriften in 2015, de tijdigheid van de 

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

 
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 140 bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van GS; 

Dat is een forse daling ten opzichte van 2014 (201). Een nuance is echter op zijn plaats: in 2014 zijn er  

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

Natuurbeschermingswet 1998, een uitzonderlijke situatie.  

- Er zijn 96 beslissingen op bezwaar genomen. 47 zaken zijn ingetrokken. Op 1 januari 2016 waren er nog 

33 zaken in behandeling.   



 

  

 

 

- Er is één bezwaar ingediend tegen een besluit van PS. Deze is ongegrond verklaard en binnen de 

wettelijk gestelde termijn afgehandeld.  

- Er is één maal contrair gegaan aan een advies omdat de commissie in een, volgens de afdeling, 

vergelijkbare zaak anders geadviseerd heeft. Ten aanzien van een andere zaak is geadviseerd om het 

bestreden besluit in stand te laten onder nadere motivering. Het betreffende besluit is in stand gelaten, 

echter niet nader gemotiveerd. Tegen de betreffende beslissing op bezwaar is inmiddels beroep 

ingesteld, waarin nog geen uitspraak is gedaan. In een andere zaak heeft de commissie geadviseerd het 

bestreden besluit te herroepen. Naar aanleiding van het betreffende advies hebben GS advies 

ingewonnen bij een advocatenkantoor. Het betreffende kantoor heeft het advies van de commissie 

bevestigd waarna GS conform het advies van de commissie heeft besloten op het bezwaar.   

- Het afgelopen jaar heeft de Awb-adviescommissie van PS en GS een aantal aanbevelingen gedaan. 

Deze zien op het aanleveren van procesdossiers richting de commissie, de postregistratie, de 

terugkoppeling van beslissingen op bezwaar en eventuele vervolgprocedures richting de commissie en 

de termijnbewaking als het gaat om het verzenden van beslissingen op bezwaarschriften.  

- Het aantal bezwaarschriften gericht tegen besluiten van GS dat binnen de wettelijke beslistermijn is 

afgedaan is 61%. Dit  percentage is ten opzichte met vorig jaar (71% binnen de wettelijke beslistermijn) 

gedaald. Echter, wanneer enkel wordt gekeken naar het cijfer van de behandeling van bezwaarzaken 

zoals ingediend in 2015, blijkt er sprake te zijn van een stijgende lijn als het gaat om het afhandelen van 

zaken binnen de in de wet gestelde termijn: 77% binnen de termijn.  

- Het overschrijden van de wettelijke afdoeningstermijn heeft verschillende oorzaken. In 2015 heeft het 

secretariaat twee keer zoveel bezwaarschriften ter behandeling gehad als normaal gesproken, is er 

sprake geweest van ziekte van de administratief ondersteuner, zijn er personele wisselingen geweest en 

zaten de vakafdelingen in een ‘transitiefase’ als het gaat om het voorbereiden van de beslissingen op 

bezwaar (nu zij deze sinds januari 2015 zelf dienen voor te bereiden). Daardoor zijn sommige 

beslissingen op bezwaar te laat verzonden. Daarbij dient voorts in overweging te worden genomen dat in 

2015 een groter aantal reguliere zaken is afgedaan dan in 2014: 96 in 2015 tegen 34 in 2014.  

- 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 44 bezwaarschriften ingediend gericht tegen besluiten in het kader van 

voornoemde subsidieregelingen. 57% van de bezwaarschriften zijn binnen de wettelijke 

afdoeningstermijn afgedaan en 43% van de bezwaarschriften is buiten de wettelijke afdoeningstermijn 

afgedaan.    

- Er zijn in beroep 159 uitspraken gedaan en in hoger beroep zijn 0 uitspraken gedaan. In één geval is het 

beroep niet-ontvankelijk verklaard, in 135 gevallen gegrond en in 23 gevallen ongegrond. Er zijn 13 

verzoeken om voorlopige voorziening ingediend, op 1 januari 2015 stonden er nog twee verzoeken 

open. Er is in 11 zaken uitspraak gedaan. Eén voorlopige voorziening is toegewezen en 10 voorlopige 

voorzieningen zijn afgewezen. Er zijn vier verzoeken ingetrokken.  

- Er zijn in totaal acht klachten bij de Awb-adviescommissie van PS en GS ingediend. Het afgelopen jaar 

is het aantal klachten ten opzichte van 2014 verdubbeld. Eén klacht is intern en één klacht is extern 

doorgezonden. Twee klachten zijn ingetrokken. Drie zaken zijn door de commissie afgedaan, in twee 

zaken heeft de commissie een advies uitgebracht (strekkende tot gegrond en gedeeltelijk gegrond) en 

de derde zaak is in der 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 

n.v.t. 
 
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 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”. Voorts is noemenswaardig dat de  

Verordening bezwaarschriften en klachten provincie Utrecht wordt geactualiseerd, waarbij onder andere de rol 

van PS ten aanzien van de toekomstige selectie van de commissieleden opnieuw wordt bezien. Het voorstel 

wordt op 17 mei 2016 in GS behandelt, waarna deze in de commissie BEM van 30 mei 2016 zal worden 

ingebracht.    

 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
De voorzitter, 
 
 
 
 
  
De secretaris,  
 


