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Voorwoord 
 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Awb-adviescommissie (hierna te noemen: de commissie) van Provinciale Staten 

(hierna te noemen PS) en Gedeputeerde Staten (hierna te noemen GS). De commissie adviseert over bezwaarschriften 

tegen besluiten van GS en PS alsmede over klachten ingediend tegen gedragingen van deze bestuursorganen.  

 
Bezwaarschriften 

2015 was een druk jaar voor de commissie. Naast een fors aantal reguliere bezwaren zijn er opnieuw diverse bezwaren 

tegen vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 behandeld. In dit verslagjaar heeft de commissie ook 

een bezwaar ontvangen tegen een besluit van PS. In dit verslag treft u een korte uiteenzetting van deze zaak door  

mr. M. Dirkzwager. 

In een enkel geval is (gedeeltelijk) van een door de commissie gegeven advies afgeweken. 

 

Klachten 

In 2015 is het aantal klachten toegenomen. 

 

Terugkoppeling van het vervolg op de adviezen van de commissie  

Zoals vaker aan de orde gesteld, is het wenselijk dat de commissie wordt geïnformeerd over het verloop van de 

beslissingen, ook wanneer die in beroep en hoger beroep door de rechtspraak worden getoetst.   

 

Samenstelling commissie 

In 2015 hebben de voorzitters mr. C.F. Feith-Hooijer en mr. I.M.C.V.T. Kiebêrt en het lid mr. dr. C. Raat de commissie 

verlaten. De commissie is hen zeer erkentelijk voor hun inzet. De commissie is versterkt met de voorzitters  

mr. T. Elzenga en mr. H.W. Schmidt en de leden mr. A.G. van Malenstein en mr. G.A.J.M. Hoevenaars. 

 

Secretariaat 

Het secretariaat was ook in 2015 in staat om de behandeling van de bezwaren op de juiste wijze te laten verlopen. Dit 

ondanks het feit dat het secretariaat gedurende een groot deel van 2015 onder druk stond door personele wijzigingen, 

waaronder het afscheid van mr. C.R. Kiep en het ontbreken van de nodige administratieve ondersteuning. Aan deze 

situatie is in de loop van het jaar een einde gekomen. Het dienstverband van C.E. van der Weiden- van der Sluis, die de 

commissie administratief ondersteunt, is uitgebreid en verlengd. mr. drs. G.T. van Nieuwpoort is het secretariaat vanaf 

juni 2015 komen versterken en mr. E.T. Timmerman - Roosjen is in oktober 2015 in dienst getreden als secretaris van de 

commissie.    

 

Voorkomen van de schijn van partijdigheid en integriteit 

In 2015 is de commissie geconfronteerd met een vermoeden van partijdigheid. De adviezen van de commissie hebben 

alleen effect als (de schijn van) vooringenomenheid ontbreekt. Het is ook van belang dat bij een dergelijk vermoeden op 

een open en integere wijze door de betrokkenen wordt gecommuniceerd.  

 

Speerpunten 

In 2015 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 en zal alles in het werk stellen om deze lijn in 2016 voort te 

zetten. Een permanent punt van zorg is de wettelijke beslistermijn.  

 

 

 

Namens de Awb-adviescommissie van PS en GS, 

 

mr. S.P.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: 

CvdK) geregeld. In artikel 175, eerste lid, aanhef en onder d, is bepaald dat de commissaris toeziet op een zorgvuldige 

behandeling van bezwaarschriften. In artikel 175 lid, eerste lid, aanhef en onder e, is bepaald dat de commissaris toeziet 

op een zorgvuldige behandeling van klachten door het provinciebestuur.   

 

Ten behoeve van een zorgvuldige behandeling van de bezwaarschriften en klachten hebben PS en GS op grond van 

artikel 82 van de Provinciewet bij verordening (Verordening bezwaarschriften en klachten provincie Utrecht, zie bijlage A) 

vastgesteld dat een commissie (in casu: de Awb-adviescommissie van PS en GS) als bedoeld in artikel 7:13 en 9:14 van 

de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb) belast is met de behandeling van - en advisering over - 

bezwaarschriften op grond van de Awb gericht tegen besluiten van PS onderscheidenlijk GS
1
. Voorts is de commissie 

belast met de behandeling van - en advisering over - klachten als bedoeld hoofdstuk negen van de Awb. 

 

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

werkzaamheden aan PS en GS uit. In dat verband treft u voorliggend het jaarverslag over het kalenderjaar 2015 aan. 

Het jaarverslag bestrijkt de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.   

 

In hoofdstuk twee wordt in algemene zin ingegaan op de bezwaarschriftprocedure. In hoofdstuk drie wordt stilgestaan bij 

de samenstelling en de werkwijze van de commissie. Daaropvolgend wordt in hoofdstuk vier onder meer aandacht 

gegeven aan het aantal bezwaarschriften dat in 2015 is ingediend en hoeveel besluiten er (binnen de wettelijk gestelde 

termijn) zijn afgehandeld.    

 

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

geven van het gehele proces van de geschilbeslechting, zal in hoofdstuk vijf een overzicht worden gegeven van de 

voorlopige voorzieningen, (hoger) beroepen en administratief beroep.  

 

In hoofdstuk zes wordt ingegaan op de klachtafwikkeling in 2015.  

 

Het jaarverslag wordt met hoofdstuk zeven, welke ziet op de aanbevelingen van de commissie, afgesloten.    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zie artikel 2 van de Verordening bezwaarschriften en klachten provincie Utrecht 
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2.   De bezwaarschriftprocedure2 
 

2.1. Doel van de bezwaarschriftprocedure 

 
De algemeen verplichte voorprocedure ‘bezwaar’, heeft ten doel langdurige, kostbare en belastende procedures zoveel 

mogelijk te voorkomen. De bezwaarprocedure is voor de bezwaarmaker een laagdrempelige procedure (relatief snel, 

betrekkelijk eenvoudig, het inschakelen van rechtshulp is niet verplicht en er zijn – anders dan bij beroep – geen kosten 

aan verbonden) en voor het bestuursorgaan een kans om zijn besluit te heroverwegen. Deze heroverweging is overigens 

niet vrijblijvend. Waar de wet die heroverweging voorschrijft, staat de weg naar de rechter pas open een wanneer er een 

besluit in heroverweging is genomen (spoedprocedures daargelaten). Daarmee voorkomt de bezwaarschriftenprocedure 

onnodige beroepen op de bestuursrechter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de praktijk blijkt dat veel geschillen in de bezwaarschriftprocedure worden opgelost. Ook wanneer de uitkomst van de 

bezwaarschriftprocedure voor de bezwaarmaker niet is wat hij had beoogd, blijkt vaak dat de bezwaarmaker afziet van 

de gang naar de rechter. Een reden daarvoor kan zijn dat de bezwaarmaker reeds de kans heeft gekregen zijn grieven 

te uiten en mogelijk een andere inschatting maakt van zijn kans van slagen bij de rechter.   

 

Volgt na de bezwaarschriftprocedure toch een procedure bij de rechter, dan behoeft de inspanning die in de 

bezwaarfase is gepleegd niet tevergeefs te zijn geweest. In veel gevallen is er een dossier gevormd. Bovendien is de 

kern van het geschil na de heroverweging in bezwaar nauwkeuriger in kaart gebracht, waardoor partijen zich daar in het 

beroep op kunnen concentreren.  

 

Bezwaarschriften kunnen het bestuursorgaan attenderen op (structurele) gebreken in de primaire besluitvorming, die 

zich vaak aan het zicht van het bestuur onttrekken (nu bevoegdheden steeds vaker laag in de organisatie gemandateerd 

worden). Daarmee ‘dwingt’ de bezwaarschriftprocedure bestuursorganen om oog te hebben voor de kwaliteit van de 

primaire besluiten. Uit hoofde van juridische kwaliteitszorg zijn de uitkomsten van de bezwaarprocedure derhalve van 

belang. Aldus kan bezwaar voor verbetering van de primaire besluitvorming zorgen; er behoort immers inzicht te 

ontstaan in de sterke en de zwakke kanten van het primaire proces. In een lerende organisatie, zoals de provincie 

Utrecht dat wil zijn, behoort de bezwaarschriftprocedure dan ook te worden benut om de kwaliteit van dat primaire 

proces op peil te brengen dan wel te houden.  

 

2.2. Volledige heroverweging 

 

Het bestuursorgaan dat beslist op het bezwaarschrift moet het bestreden besluit zowel toetsen aan de rechtmatigheid als 

de doelmatigheid en het daarmee volledig heroverwegen. Vooral bij de uitoefening van een vrije bevoegdheid van het 

bestuursorgaan (een discretionaire bevoegdheid), is de volledige heroverweging van belang. Voorts moet bij de 

heroverweging rekening worden gehouden met gewijzigde feiten, omstandigheden en eventuele wijzigingen in het 

geldende recht (er dient -  in beginsel - ex nunc, naar het nu, getoetst te worden). De grenzen van het geschil worden 

bepaald door de inhoud van het primaire besluit, de inhoud van het bezwaarschrift en door hetgeen ter zitting naar voren 

wordt gebracht. Daarbij geldt dat het bestuursorgaan de bezwaren ruim mag opvatten, maar niet zo ruim dat de indiener 

van een bezwaarschrift als gevolg van de heroverweging in een slechtere positie komt te verkeren. Dat is alleen anders 

wanneer een bestuursorgaan, ook zonder dat een bezwaarschrift zou zijn ingediend, tot wijziging of intrekking ten nadele 

van de bezwaarmaker mag overgaan. Daarvan is sprake wanneer in een wettelijk voorschrift de bevoegdheid tot 

wijziging dan wel intrekking is geregeld.  

                                                 
2 ‘Professioneel behandelen van bezwaarschriften’. Handleiding voor het oplossingsgericht behandelen van bezwaarschriften. Uitgave 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 

Primaire functie bezwaarprocedure 

 Verlengde besluitvorming (procedure voor foutherstel) 

 Rechtsbescherming in het individuele geval 
 
Secundaire functie bezwaarprocedure 

 Zeef- of filterwerking 

 Verduidelijkingsfunctie 

 Leereffect 
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2.3. Het directe contact  

 

Uit onderzoek van het Kennis- en informatiecentrum Prettig contact met de overheid blijkt dat de formele behandeling 

van klacht- en bezwaarprocedures al jaren zeer slecht gewaardeerd wordt door burgers. Het brengt administratieve 

lasten voor de burger mee en staat in de top tien van de grootste knelpunten voor burgers in de publieke dienstverlening. 

Een informele aanpak sluit beter aan bij de wensen en behoeften van de burger. Met de informele aanpak wordt bedoeld 

dat een ambtenaar in geval van een klacht of bezwaarschrift, snel en persoonlijk (telefonisch) contact opneemt met de 

betrokken burger(s)
 
.
3
 Een eerste (telefonische) contact met de klager dan wel bezwaarmaker vervult de functie van 

‘diagnose’. Een bezwaar kan immers berusten op een misverstand over de inhoud van het bestreden besluit, maar het 

kan ook de uitdrukking vormen van een geëscaleerd conflict. Het eerste (telefonische) contact biedt vaak al een eerste 

mogelijkheid om ergernis weg te nemen en in te gaan op eventuele vragen of problemen. Voorts draagt het bij aan het 

inzicht krijgen in het antwoord op de vraag of een zaak al dan niet in der minne kan worden opgelost. In bijna alle 

gevallen is een dergelijk gesprek mogelijk en zinvol.  

 

Op dit moment wordt het leggen van persoonlijk (telefonisch) contact (nog) niet consequent toegepast bij de behandeling 

van bezwaarschriften binnen de provincie Utrecht. Bij de behandeling van klachten is dat al wel het geval.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Bron: www.prettigcontactmetdeoverheid.nl. Datum van raadplegen: 30 maart 2016.  
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3.   Samenstelling en werkwijze van de commissie 

 

3.1. Samenstelling van de commissie 

 

Op grond van artikel 4, eerste lid, van de Verordening bezwaarschriften en klachten provincie Utrecht, worden de 

voorzitters en andere leden voor ten hoogste vier jaar benoemd. Na het verstrijken van deze periode kunnen zij éénmaal 

herbenoemd worden. De commissie werkt niet met zogeheten ‘kamers’. Alle leden worden geacht te adviseren ten 

aanzien van alle voorkomende rechtsgebieden. Bij het inplannen van de hoorzittingen wordt, daar waar mogelijk (gezien 

de wettelijke termijnen), echter wel rekening gehouden met de specialisaties van de leden.  

 

Ten behoeve van de volledige heroverweging, zoals bedoeld in paragraaf 2.2., is er bij de samenstelling van de 

commissie naar gestreefd leden te selecteren met verschillende achtergronden (juridisch, politiek/bestuurlijk en 

communicatief).  

 

De commissie kent op 31 december 2015 de volgende samenstelling. 

 

Voorzitters 

Mw. mr. S.P. (Simone) Madunic
4
  

Dhr. mr. T. (Ties) Elzenga
5
  

Dhr. mr. H.W. (Hans) Schmidt
6
  

Dhr. mr. M.R. (Mart) Poot (plaatsvervangend voorzitter)
7
 

 

Leden 

Mw. mr. M. (Marjon) Dirkzwager
8
 

Dhr. A. (Arjeh) Kalmann
9
 

Mw. mr. drs. E.D.M. (Mildred) Knegt
10

 

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

Dhr. mr. Th. A. (Theo) Velo
11

 

Dhr. mr. H.S. (Hisse) de Vries
12

 

Dhr. mr. A.G. (Aart) van Malenstein
13

 

Dhr. mr. G.A.J.M. (Gijs) Hoevenaars
14

 

 

Het afgelopen jaar hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de commissie. Halverwege het 

jaar heeft mevrouw mr. dr. C. (Caroline) Raat haar lidmaatschap opgezegd.  

 

Aan mevrouw mr. C.F. (Cokkie) Feith-Hooijer en mevrouw mr. I.M.C.V.T. (Maria) Kiebêrt is op 30 oktober 2015 eervol 

ontslag verleend in verband met het verstrijken van de tweede termijn als voorzitter van de commissie.  

 

In verband met voornoemde ontwikkelingen, zijn de heer Elzenga en de heer Schmidt per 1 november 2015 benoemd tot 

voorzitters van de commissie. Met de benoeming van de heren Van Malenstein en Hoevenaars is voorzien in de 

vervanging van mevrouw Raat, alsmede in de vervanging van de heer Poot. Laatstgenoemde heeft verzocht zijn 

lidmaatschap per 1 januari 2016 te beëindigen.  

 

 

                                                 
4
  Auditeur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Centrale Raad van Beroep. Tevens lid en plaatsvervangend voorzitter van de 

bezwaar- en adviescommissie HRM Nationale politie en lid bezwaar- en adviescommissie veiligheidsonderzoeken van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Defensie.  
5
  Oud-burgemeester van onder andere de gemeente Veenendaal. 

6
  Oud-burgemeester van onder andere de gemeente Woerden. Momenteel rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam.  

7
  Senior jurist bij de Raad van State. 

8
  Juridisch Controller bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

9
  Oud-journalist bij onder andere het Utrechts Nieuwsblad/Amersfoortse Courant. 

10
 Senior Jurist bestuursrecht bij Arag Rechtsbijstand. 

11
 Oud-advocaat bij Velo Advocaten. 

12
 Beleids- en juridisch adviseur Bestuursrecht (zelfstandige). 

13
 Onder andere rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam. 

14
 Jurist/werkgroepsecretaris commissie voor de milieueffectrapportage. 
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3.2. Secretariaat 

 

De commissie wordt ondersteund door een secretariaat. Het secretariaat van de commissie is belegd bij team Advisering 

van de afdeling Management Ondersteuning.  

 

Secretarissen  

Mw. mr. J.W.L. (Jeannemiek) Bakker (tijdelijk) 

Mw. mr. M.E.T. (Mariska) Vink (tijdelijk)  

Mw. mr. C.J. (Rijanne) Kiep (tot augustus 2015) 

Mw. mr. E.T. (Ellen) Timmerman - Roosjen (vanaf 19 oktober 2015) 

Dhr. mr. drs. G.T. (Theo) van Nieuwpoort (vanaf 1 juni 2015) 

Mw. mr. I. (Iris) van der Zee (vanaf oktober 2014)  

 

Administratief ondersteuner 

Mw. C.E. van der Weiden- van der Sluis (één dag in de week vanaf juli 2014 en drie dagen in de week vanaf februari 

2015)  

3.3. Werkwijze van de commissie 

 

De commissie poogt in haar advisering zoveel mogelijk gestalte te geven aan een volledige heroverweging. Zij beperkt 

zich derhalve niet tot de rechtmatigheidstoets, maar betrekt daar waar nodig ook de meer beleidsmatige en bestuurlijke 

afwegingen in haar advies (en daarmee de doelmatigheid van het bestreden besluit).  

 

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 commissie 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 eventuele vooroverleg met bezwaarde geen oplossing wordt gevonden en het bezwaarschrift ontvankelijk 

is, stelt de commissie de bezwaarmaker in de gelegenheid te worden gehoord. Ook tijdens de hoorzitting onderzoekt de 

commissie of er mogelijkheden zijn om het bezwaar in der minne op te lossen.   

 

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

eventuele derde-belanghebbenden worden uitgenodigd. Na de hoorzitting beraadslaagt de commissie en stelt een 

gemotiveerd advies op. Het advies wordt daarna voorgelegd aan het bestuursorgaan. In verband met de ‘kanteling’ van 

de provinciale organisatie, zijn de taken van het secretariaat van de commissie het afgelopen jaar gewijzigd. Het 

secretariaat speelt sinds januari 2015 geen rol meer bij de voorbereiding van de beslissing op bezwaar. De afdelingen 

zijn daarmee sinds 2015 verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van de bezwaarschriften/klachten en daarmee 

ook voor de termijnbewaking. Inherent aan het voorgaande is ook dat, mede ten behoeve van het jaarverslag, de 

commissie door de afdelingen actief in kennis moet worden gesteld over de verdere afhandeling van het bezwaarschrift. 

Het afgelopen jaar heeft de commissie geconstateerd dat deze overgang voor de afdelingen alles behalve 

vanzelfsprekend is. De commissie voelt zich in het algemeen slecht geïnformeerd over de afwikkeling van de adviezen 

die door haar zijn uitgebracht. 

 

GS, respectievelijk PS, nemen een besluit op het bezwaarschrift. In de regel wordt het advies van de commissie 

overgenomen. Echter, gemotiveerd, kan besloten worden af te wijken van het advies van de commissie.    
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4.   Bezwaarschriften 
 

4.1. Resultaten bezwaarschriften GS  

Hieronder volgt een overzicht van het aantal in 2015 ingekomen en afgehandelde bezwaarschriften.  

 

 

Bezwaarschriften 

 

Jaar Totaal GS GS (Nbw 11098) PS SNL-A/SNL-N-

SAN/SN 

2015 141 95 1 1 44 

2014 201 88 80 0 33 

2013 415 86 235 0 94 

2012 203 72 / 1 130 

2011 366 230 / 0 136 

 

 

 Bezwaarschriften GS 

01-01-2015 in behandeling 80
15

 

Ingediend in 2015 96 

Besluiten 96
16

  

Niet-ontvankelijk 13
17

  

Gegrond 10
18

 

Ongegrond 73
19

  

Ingetrokken 47
20

 

01-01-2016 in behandeling 33
21

 

 

 

Niet alle bezwaarschriften worden door de commissie 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 de tabel “Bezwaarschriften totaal” zijn de resultaten van de bezwaarschriften die zijn afgehandeld door 

de commissie en die zijn afgehandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, samengevoegd.   

 

 

 Bezwaarschriften SNL-

A/SNL-N/SAN/SN 

01-01-2015 in behandeling 14 

Ingediend in 2015 44 

Besluiten 40 

Niet-ontvankelijk 2 

Gegrond 26 

Ongegrond 12 

Ingetrokken 8 

01-01-2016 in behandeling 10 

 

 

                                                 
15

 Waarvan 17 bezwaarschriften gericht tegen vergunningen, verstrekt op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. 
16

 Waarvan 27 uit 2015. 
17

 Waarvan vier uit 2015. 
18

 Waarvan vier uit 2015. 
19

 Waarvan 19 uit 2015. 
20

 Waarvan 39 uit 2015. 
21

 Waarvan 30 uit 2015. 
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 Bezwaarschriften totaal 

01-01-2015 in behandeling 94 

Ingediend in 2015 141 

Besluiten 137 

Niet-ontvankelijk 15 

Gegrond 36 

Ongegrond 86 

Ingetrokken 55 

01-01-2016 in behandeling 43 

 

Ter vergelijking staan de corresponderende cijfers over het jaar 2014 in onderstaand overzicht  

 

Bezwaarschriften totaal 2014 

 Aantal in 

behandeling 

op 1-1-2014 

Aantal 

ingediend 

in 2014 

Aantal 

afgedane 

zaken in 

2014 

Aantal 

intrekkingen 

in 2014 

Aantal 

besluiten 

in 2014 

Aantal in 

behandeling 

op 1-1-2015 

Totaal 255 168 343 74 269 80 

 

 Aantal 

besluiten in 

2014 

Aantal niet-

ontvankelijk 

Aantal 

gegrond 

Aantal 

ongegrond 

Totaal 269 13 15 241 

 

Eind 2013/begin 2014, alsmede in september 2014 is er een hausse aan Natuurbeschermingswet 1998 

bezwaarschriften ingediend. Dat wil zeggen, bezwaarschriften gericht tegen vergunningen die aan veehouderijen zijn 

verstrekt op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze hausse heeft ook in 2015 zijn weerslag gehad op de 

behandeling van de ‘reguliere’ bezwaarschriften. Op 1 januari 2015 waren er namelijk nog 63 reguliere zaken in 

behandeling. Ter vergelijking: normaal gesproken worden er jaarlijks tussen de 80 en de 90 bezwaarschriften behandeld 

door de commissie. In het jaar 2015 zijn er 96 reguliere bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van GS. In het jaar 

2015 heeft de commissie 160 bezwaarschriften ter behandeling gehad. Aangezien er een vertekend beeld zou ontstaan 

wanneer de resultaten van de behandeling van de in 2015 ingekomen reguliere bezwaarschriften zouden worden 

samengevoegd met de resultaten van de behandeling van de op 1 januari 2015 nog 63 openstaande zaken, is er voor 

gekozen de resultaten van de in 2015 ingediende bezwaarschriften in het onderstaande separaat inzichtelijk te maken 

(zie daartoe de voetnoten). In het overzicht “Bezwaarschriften totaal” zijn de resultaten van de 80
22

 op 1 januari 2015 

openstaande zaken wel samengevoegd met de resultaten van de 96 zaken zoals die in 2015 zijn ingediend tegen 

besluiten van GS (waaronder ook de resultaten van de behandeling van de bezwaarschriften door de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland).      

 

Het aantal ingediende reguliere bezwaarschriften gericht tegen besluiten van GS is in 2015 gestegen ten opzichte van 

2014 (88 in 2014 tegen 96 in 2015). De 96 bezwaarschriften zien onder meer op handhavingsbesluiten, vergunningen, 

subsidiebesluiten en personele besluiten. In 2015 zijn er relatief veel personele bezwaarschriften ingediend. Dit in 

verband met de invlechting van het Bestuur Regio Utrecht in de provinciale organisatie. Het merendeel van deze 

personele zaken is in der minne opgelost.  

 

In 2015 zijn er 79 beslissingen op bezwaar genomen
23

, waarvan 27 besluiten op bezwaren zoals die in 2015 zijn 

ingediend. 13 besluiten zijn niet-ontvankelijk verklaard (waarvan vier uit 2015), tien zaken zijn gegrond verklaard 

(waarvan vier uit 2015) en 56 zaken zijn ongegrond verklaard (waarvan 19 uit 2015). 47 zaken zijn ingetrokken, waarvan 

opvallend veel zaken uit 2015, namelijk 39. Een mogelijke verklaring daarvoor is een actievere sturing op de toepassing 

van pre-mediation vanuit de commissie en haar secretariaat. Op 1 januari 2016 waren er nog 33 zaken in behandeling, 

waarvan drie zaken vóór 1 januari 2015 zijn ingediend en 30 zaken in 2015. In het jaar 2015 is extra capaciteit ingehuurd 

in verband met de veelheid aan nog openstaande reguliere zaken. 

 

                                                 
22 Waarvan 63 ‘reguliere’ en 17 Nbw-zaken. Het grote aantal op 1 januari 2015 nog openstaande zaken is een gevolg van de in 2013 en 
2014 ingediende Nbw-bezwaarschriften. 
23

 Het gaat daarbij enkel om reguliere bezwaarschriften, gericht tegen GS.  
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4.2. Resultaten bezwaarschriften Natuurbeschermingswet 1998 

Zoals hiervoor uiteengezet, is er eind 2013/begin 2014 is er een hausse aan Natuurbeschermingswet-bezwaarschriften 

ingediend, alsmede in september 2014. De reden dat er zoveel bezwaarschriften tegen eenzelfde soort vergunning is 

ontvangen, is in het volgende gelegen. In oktober 2013 is het provinciale project ‘interim-uitbreiders’ afgerond. Dit project 

had als doel het legaliseren van illegale uitbreidingen van veehouderijen. Interimmers zijn veehouders die tussen 7 

december 2004 en voor 18 februari 2011 op basis van een milieuvergunning of melding zijn uitgebreid, doch zonder een 

Natuurbeschermingswetvergunning. Dit terwijl een Natuurbeschermingswetvergunning wel was vereist voor deze 

uitbreidingen. In het betreffende project is onderzocht welke gevallen gelegaliseerd konden worden. Naar aanleiding 

daarvan zijn zo’n 250 Natuurbeschermingswetvergunningen verleend in een relatief korte periode. Tegen die 

vergunningen hebben twee milieuorganisaties bezwaar ingediend. Deze bezwaarschriften zijn projectmatig afgehandeld 

(Nbw-project 1 en Nbw-project 2). Op 1 januari 2015 waren er ten aanzien van het Nbw-project 2 nog 17 

bezwaarschriften in behandeling. Deze bezwaarschriften zijn in januari 2015 afgehandeld. Ten aanzien van twee 

bezwaarschriften is geadviseerd het bestreden besluit te herroepen, echter, daaraan is contrair gegaan. Ten aanzien van 

de overige 15 bezwaarschriften is geadviseerd deze ongegrond te verklaren, waarvan ten aanzien van vier 

bezwaarschriften is geadviseerd het bestreden besluit nader te motiveren. Deze adviezen zijn als zodanig opgevolgd. 

 

In 2015 is één bezwaarschrift, gericht tegen een vergunning die aan een veehouderij is verstrekt op basis van de 

Natuurbeschermingswet 1998, door de provincie Zuid-Holland aan de provincie Utrecht doorgezonden. 

 

4.3. Resultaat bezwaarschrift PS 

In het jaar 2015 is er één bezwaarschrift ingediend tegen een besluit van PS. Het betrof een bezwaarschrift van 

Weidewind B.V. gericht tegen de afwijzing van de aanvraag tot het vaststellen van een Provinciaal Inpassingsplan voor 

het realiseren van zes windturbines op industrieterrein Lage Weide in Utrecht. De commissie heeft geadviseerd het 

bezwaarschrift ongegrond te verklaren. PS heeft het advies van de commissie gevolgd. Het bezwaarschrift is binnen de 

wettelijk gestelde termijn afgehandeld. Overigens heeft GS namens PS verweer gevoerd tegen de bezwaren van 

Weidewind B.V. Dit ingevolge artikel 158, eerste lid, onder b van de Provinciewet, op grond waarvan GS belast is met de 

voorbereiding van door PS te nemen besluiten. Mevrouw mr. M. Dirkzwager, commissielid, heeft verslag gedaan van de 

betreffende zaak. Hieronder treft u het resultaat.    

 

Weidewind B.V. heeft bij PS een aanvraag ingediend tot het vaststellen van een Provinciaal Inpassingsplan voor het 

realiseren van een windpark van zes windturbines op industrieterrein Lage Weide in Utrecht. PS hebben de aanvraag 

afgewezen omdat: 

 de aanvraag niet zou voldoen aan de in artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: Ew) voorgeschreven 

voorwaarden; 

 het al dan niet mogelijk maken van een windpark van zes windturbines op Lage Weide geen provinciaal belang 

zou zijn.  

 

Deze kwestie heeft een voorgeschiedenis waarbij ook de gemeente Utrecht was betrokken.  

In de op 4 februari 2013 vastgestelde Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) 2013 - 2028 en de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening (PRV) 2013 was het bedrijventerrein Lage Weide opgenomen als een van de zoeklocaties voor 

realisatie van windenergie. In de PRS stond vermeld: “Voor alle locaties geldt, dat wij de voorkeur hebben voor realisatie 

met draagvlak bij het gemeentebestuur. Concretisering gebeurt via initiatieven vanuit de markt.” Over de locatie Lage 

Weide werd ten tijde van de totstandkoming van de PRS met bijbehorende PRV door de gemeente expliciet aangegeven 

dat hiervoor draagvlak was. 

 

In november 2013 leek er in de gemeenteraad geen expliciet draagvlak meer te bestaan voor het opwekken van 

windenergie op de locatie Lage Weide. In haar vergadering van 30 januari 2014 besloot de Utrechtse gemeenteraad de 

Structuurvisie Windmolens Lage Weide niet vast te stellen. 

Gelet op de bijzondere positie die deze locatie in het provinciale coalitieakkoord heeft, hebben PS tot twee maal toe 

voorbereidingsbesluiten genomen als bedoeld in de artikelen 4.1 en 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening. Deze 

voorbereidingsbesluiten hadden tot doel de locatie Lage Weide te bevriezen en de gemeente meer tijd te geven om na 

de raadsverkiezingen in 2014 draagvlak te genereren voor de opwekking van windenergie op Lage Weide. Dit draagvlak 

is er niet gekomen en op 3 november 2014 hebben PS de tweede partiële herziene PRS 2013-2018 en de PRV 2013 

vastgesteld, waarin de windenergielocatie Lage Weide is geschrapt als specifiek benoemd zoekgebied. Dit betekent dat 

de mogelijke opwekking van windenergie op de Lage Weide niet langer een provinciaal belang is als bedoeld in artikel 

4.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening. 
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Voor de commissie stond de beantwoording van de vraag centraal of artikel 9e, tweede lid, van de Ew in deze kwestie 

nu wel of niet van toepassing was. De commissie overwoog dat op grond van artikel 9e, eerste lid, Ew PS bevoegd zijn 

voor de aanleg of uitbreiding van een productie-installatie voor opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van 

windenergie met een capaciteit van ten minste vijf maar niet meer dan 100 MW, met inbegrip van de aansluiting van die 

installatie op een net, gronden aan te wijzen en daarvoor een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid van de 

Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) vast te stellen. Uit het tweede lid van voornoemd artikel volgt dat PS, in ieder 

geval, toepassing geven aan de bevoegdheid, op grond van het eerste lid, indien een producent een voornemen tot de 

aanleg of uitbreiding van een product-installatie als bedoeld in het eerste lid schriftelijk bij hen heeft gemeld en de 

betrokken gemeente een aanvraag van die producent tot vaststelling dan wel wijziging van een bestemmingsplan ten 

behoeve van de realisatie van dat voornemen heeft afgewezen.  

 

Weidewind voerde aan dat de gemeenteraad van Utrecht formeel heeft geweigerd de benodigde ruimtelijke procedures 

om windmolens op de locatie Lage Weide mogelijk te maken. Volgens Weidewind bleek dit uit de weigering de 

Structuurvisie Windmolens Lage Weide niet vast te stellen. Weidewind onderbouwde dit standpunt door een brief over te 

leggen van de wethouder voor Verkeer en Mobiliteit, Duurzaamheid en Milieu van de gemeente Utrecht. In deze brief 

verklaarde de betreffende wethouder dat de gemeenteraad van Utrecht op 30 januari 2014 het voorstel van 

burgemeester en wethouders om de structuurvisíe Windmolens Lage Weide vast te stellen heeft verworpen en dat dat 

betekende dat de bestemmingsplanwijziging niet tot stand gebracht kon worden.  

 

De commissie was van oordeel dat de weigering een structuurvisie vast te stellen niet gelijk gesteld kon worden met een 

besluit als bedoeld in artikel 9e, tweede lid, van de Ew. De commissie motiveerde dit als volgt. De wetgever heeft 

namelijk in artikel 9e, tweede lid, Ew expliciet de woorden "het bestemmingsplan" opgenomen. Had de wetgever beoogd 

dat de weigering een structuurvisie vast te stellen onder de werkingssfeer van artikel 9e, tweede lid van de Ew zou 

vallen, dan had de wetgever die woorden vervangen voor woorden als 'een ruimtelijk plan". Dat een grammaticale uitleg 

van een wetsartikel boven een wetshistorische interpretatie gaat, volgt uit een uitspraak van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 juli 2011. Artikel 9e, tweede lid, van de Ew ziet - gelet op de tekst 

van de bepaling - op een appellabel besluit. Van een appellabel besluit van het gemeentebestuur was in het onderhavige 

geen sprake omdat het besluit van de raad van 30 januari 2014, inhoudende de weigering om de structuurvisie 

Windmolens Lage Weide vast te stellen, niet vatbaar was voor bezwaar en beroep.  

 

Gelet op bovenstaande was de commissie van oordeel dat PS terecht heeft besloten dat artikel 9e, tweede lid, van de 

Ew, niet van toepassing is. De commissie adviseerde PS dan ook de bezwaren ongegrond te verklaren. 

 

De commissie heeft in het advies wel de opmerking gemaakt dat PS haar onderzoeksplicht te summier heeft ingevuld. 

GS, die in casu het bestreden besluit hebben voorbereid, hadden het college van B&W van Utrecht gevraagd of de 

gemeenteraad expliciet op de aanvraag van Weidewind B.V. heeft besloten het desbetreffende bestemmingsplan niet te 

wijzigen. In het verweerschrift van GS werd melding gemaakt van het feit dat het verkregen antwoord niet voldoende 

was; slechts het gemeentelijke besluitvormingsproces werd beschreven. De commissie vond dat GS geen genoegen 

hadden moeten nemen met dit antwoord en ook de gemeenteraad deze vraag hadden moeten stellen. Daarnaast 

hadden GS Weidewind B.V. erop moeten wijzen dat zij eerst een aanvraag tot bestemmingsplanwijziging hadden 

moeten indienen bij de gemeenteraad van Utrecht. Ter hoorzitting hebben GS en de commissie Weidewind B.V. op deze 

mogelijkheid gewezen. Weidewind B.V. heeft hieraan gevolg gegeven en kreeg van de gemeente de informatie dat met 

een dergelijk verzoek een legesbedrag van € 47.066,- gemoeid zou zijn. De commissie constateerde dat blijkens de 

Utrechtse Legesverordening en bijbehorende tarieventabel dit bedrag ziet op de daadwerkelijke ontwikkeling, wijziging of 

uitwerking van een bestemmingsplan en niet op de aanvraag tot wijziging.  

 

4.4. Contraire besluitvorming 

PS en GS kunnen met opgave van redenen
24

 afwijken van het advies van de commissie. In 2015
25

 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 

                                                 
24

 Artikel 3:50 van de Awb. 
25

 Deze paragraaf ziet enkel op ‘reguliere’ zaken. 
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advocatenkantoor. Het betreffende kantoor heeft het advies van de commissie bevestigd waarna GS conform het advies 

van de commissie heeft besloten op het bezwaar.   

 

4.5. Beslistermijn 

De wet stelt eisen aan de termijn waarbinnen het betreffende bestuursorgaan een beslissing neemt op het bezwaar. Als 

een adviescommissie is ingesteld, zoals in het onderhavige, bedraagt de termijn 12 weken. Het bestuursorgaan kan de 

beslistermijn met zes weken verlengen. Verder uitstel is mogelijk wanneer alle belanghebbenden daarmee instemmen, 

dan wel de bezwaarmaker er mee instemt en andere belanghebbenden geen schade ondervinden van het uitstel of 

wanneer uitstel nodig is voor de naleving van wettelijke procedurevoorschriften. De commissie zet zich in om het 

betreffende bestuursorgaan tijdig van advies te voorzien, zodat zij in staat is binnen de wettelijk gestelde termijn te 

besluiten op het bezwaar.    

 

De commissie constateert dat de wettelijke beslistermijn een permanent punt van aandacht is. 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 commissie 

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

(“Bezwaarschriften SNL-A/SNL-N/SAN/SN”).  

 

 

Bezwaarschriften GS 

 

 Afdoening Aantal  

bezwaarschriften 

GS*  

Percentage* 

Binnen termijn 

 

78
26

 (24) 61%
27

 (71%) 

Buiten termijn 

 

48
28

 (10) 39%
29

 (29%) 

*Om een vergelijking met het voorgaande jaar te vergemakkelijken, staan de corresponderende cijfers/percentages over het jaar 2014 

tussen haakjes vermeld. 

 

Het afgelopen jaar zijn er 48 zaken buiten de wettelijke afdoeningstermijn afgedaan. 33 daarvan zijn zaken welke voor  

1 januari 2015 zijn ingediend. Daarbij zijn overigens ook de zaken opgeteld, welke weliswaar buiten de termijn zijn 

afgedaan maar waarbij de beslistermijn met instemming van bezwaarmaker is overschreden. De verklaring voor deze 

cijfers is in het volgende gelegen. 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 afdelingen zaten 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, zie in dat verband ook paragraaf 3.3.). Daardoor 

zijn sommige beslissingen op bezwaar te laat verzonden. 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. In 2014 is 71% van de reguliere zaken binnen de termijn 

afgehandeld, in 2015 is 77% van de reguliere zaken binnen de termijn afgehandeld. Daarbij dient in overweging te 

worden genomen dat in 2015 een groter aantal reguliere zaken is afgedaan dan in 2014: 79 in 2015 tegen 34 in 2014.  

 

                                                 
26

 Waarvan 51 uit 2015.   
27

 Gecumuleerd cijfer, welke als volgt is opgebouwd: 77% van de in 2015 ingekomen en afgehandelde zaken zijn binnen de termijn 
afgehandeld, van de op 1 januari 2015 openstaande zaken is dat 45%.  
28

 Waarvan 15 uit 2015 en 33 uit 2014.  
29

 Gecumuleerd cijfer, welke als volgt is opgebouwd: 23% van de in 2015 ingekomen en afgehandelde zaken zijn buiten de termijn 
afgehandeld, van de op 1 januari 2015 openstaande zaken is dat 55%. 
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Ten aanzien van de bezwaarschriften, die in 2015 zijn ingediend, zijn er drie ingebrekestellingen ontvangen. In één geval 

is een ingebrekestelling doorgestuurd door de provincie Zuid-Holland, na het doorsturen van een bezwaarschrift door 

dezelfde provincie (waarin door de commissie van de betreffende provincie reeds was geadviseerd). Een 

ingebrekestelling kon in die zaak in redelijkheid niet worden voorkomen. In twee gevallen is een premature 

ingebrekestelling ontvangen. In die zaken is geen dwangsom verbeurd.    

 

Ten aanzien van de op 1 januari 2015 nog openstaande bezwaarschriften, is er in acht gevallen een ingebrekestelling 

ontvangen. In twee gevallen is uiteindelijk geen dwangsom betaald omdat het bezwaarschrift binnen de termijn van twee 

weken kon worden afgedaan.    

 

 

Bezwaarschriften SNL-A/SNL-N/SAN/SN
30

 

 

Afdoening 

 

Aantal  

bezwaarschriften 

SN/SAN 

Percentage 

Binnen termijn 

 

23 (16) 57% (75%) 

Buiten termijn 

 

17 (5) 43% (25%) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft geen nadere verklaring gegeven voor de daling van het aantal bezwaarschriften 
dat binnen de wettelijke termijn is afgehandeld.   
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5.   Voorlopige voorzieningen en (hoger) beroepen 

 

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

over de verschillende zaken worden vermeld, omdat de commissie 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 2015 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 tot stand zijn gekomen met toepassing van de uniforme openbare voorbereidings-

procedure – nu daar rechtstreeks beroep tegen open staat (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. 

 

5.1. Voorlopige voorzieningen 

 

Totaal*  Aantal 

verzoeken om 

voorlopige 

voorziening 

aantal in behandeling 1-1-

2015 

 2 

aantal ingediend in 2015 13 

aantal uitspraken in 2015 11 

aantal ingetrokken in 2015  4 

aantal in behandeling op 1-1-

2016 

 0 

  

 

 

Totaal Voorlopige 

voorzieningen   

Toegewezen 1 

Afgewezen  10 

  
 
 
* De verzoekschriften tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn ingediend in verband met vergunningprocedures en 
handhavingsprocedures. In 2015 zijn er 13 verzoeken om voorlopige voorziening ingediend. In vergelijking met het jaar 2014 is er 
sprake van een daling van het aantal ingediende voorlopige voorzieningen (er zijn toen 18 verzoeken ingediend). Tien voorlopige 
voorzieningen zijn afgewezen en één verzoek is toegewezen. Vier verzoeken zijn ingetrokken.    
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5.2. Beroepen 

 

Totaal
31

 Aantal  

beroepschriften 

Aantal in behandeling op 1-1-

2015 

 169
32

 

aantal ingediend in 2015 34 

aantal uitspraken in 2015 159 

aantal ingetrokken in 2015 10  

aantal in behandeling op 1-1-

2016 

14  

  

 

 

2015 Beroepschriften  

Uitspraken  159 

Niet-ontvankelijk  1 

Gegrond 135
33

 

Ongegrond 23 

Ingetrokken 10 

 

 

5.3. Hoger beroepen 

 

Totaal  Aantal  

hoger 

beroepschriften 

Aantal in behandeling op 1-1-2015 15 

aantal ingediend in 2015 10 

aantal uitspraken in 2015 0 

aantal ingetrokken in 2015 1 

aantal in behandeling op 1-1-2016 24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Uit een optelsom van deze grafiek volgt dat er een discrepantie is van 20 beroepszaken. Nu de commissie afhankelijk is van hetgeen 
aangeleverd wordt door de afdelingen, is voor haar niet inzichtelijk waar deze discrepantie uit volgt.  
32

 Waaronder Natuurbeschermingswet 1998 beroepszaken. 
33

 Waarvan 117 Nbw-beroepen. Ten behoeve van de in paragraaf 4.2. genoemde vergunningen werd door de veehouderijen verzocht 
om saldering krachtens de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 provincie Utrecht. De provincie heeft naar aanleiding van 
deze verzoeken salderingsbesluiten genomen. Bij het verlenen van de vergunningen zijn de salderingsbesluiten, op grond waarvan 
saldo uit de depositiebank aan de veehouderijen is toegekend, betrokken. In een uitspraak van de Afdeling van 15 juli 2015 
(ECLI:NL:RVS:2015:2224) is deze depositiebank definitief ‘onderuit’ gegaan. De salderingsmethodiek van de depositiebank voldoet 
volgens de Afdeling niet aan de daaraan te stellen eisen. Dit gold ook voor het standpunt van de provincie dat toenames van <0,0,51 
N/ha/pj als niet-significant te beschouwen zijn. Dit standpunt is door de RvS in een tweede uitspraak van de Afdeling van 15 juli 2015 
(ECLI:NL:RVS:2015:2245) verworpen. In al deze zaken is het beroep gegrond verklaard. 
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Ter vergelijking zijn de corresponderende cijfers over het jaar 2014 hieronder opgenomen.  

 

  Aantal in 

behandeling 

op 1-1-14 

Aantal 

ingediend 

in 2014 

Aantal 

afgedane 

beroepen 

2014 

Aantal 

ingetrokken 

beroepen 

2014 

Aantal 

uitspraken 

in 2014 

Aantal in 

behandeling 

op 1-1-2015 

Beroep 20 208 59 43 16 169 

 

      

  Aantal in 

behandeling 

op 1-1-14 

Aantal 

ingediend 

in 2014 

Aantal 

afgedane 

beroepen 

2014 

Aantal 

ingetrokken 

beroepen 

2014 

Aantal 

uitspraken 

in 2014 

Aantal in 

behandeling 

op 1-1-2015 

Hoger 

beroep 
13 10 8 0 8 15 

       

 

 

  

Aantal 

uitspraken 

in 2014 

Aantal niet-

ontvankelijk 

Aantal 

(gedeeltelijk) 

gegrond 

Aantal 

ongegrond 

Beroep 16 6 3 7 

     

  

Aantal 

uitspraken 

in 2014 

Aantal niet-

ontvankelijk 

Aantal 

(gedeeltelijk) 

gegrond 

Aantal 

ongegrond 

Hoger 

beroep 
8 0 2 6 

 

5.4. Administratief beroep 

In 2015 is geen administratief beroep ingesteld bij GS.   
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6.   Klachten 
 

6.1. Resultaten 

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

ambtenaar zich in een bepaalde aangelegenheid hebben/heeft gedragen, een klacht
34

 in te dienen bij het desbetreffende 

bestuursorgaan.  

 

Hoofdstuk negen van de Awb verplicht 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.  

 

Waar het aantal klachten in 2013 en 2014 een daling liet zien, is het aantal klachten in het jaar 2015 ten opzichte van het 

jaar 2014 verdubbeld: van vier klachten naar acht klachten. Er is geen direct aanwijsbare reden voor deze stijging. Het 

afgelopen jaar zijn een tweetal klagers gehoord en heeft de commissie een advies uitgebracht. Beide klachten waren 

gericht tegen de bejegening door medewerkers van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: RUD Utrecht).  

 

Klacht 1 

De klacht had betrekking op de wijze van de behandeling van een omgevingsaanvraag door de RUD Utrecht. Klager en 

beklaagde zijn gehoord. De klacht is gedeeltelijk gegrond verklaard. 

 

Klacht 2 

De klacht zag op het feit dat de RUD Utrecht twee weken telefonisch onbereikbaar is geweest en dat als zijnde normaal 

werd beschouwd. Voorts werden de gestelde vragen volgens klager niet volledig beantwoord. De klacht is gegrond 

verklaard.  

 

Klacht 3 

De klacht was gericht tegen de griffie en had betrekking op de publicaties ten aanzien van de Provinciale Staten 

verkiezing 2015. De klacht is ingetrokken. Het één en ander overigens na tussenkomst van de CvdK. 

 

Klacht 4 

De klacht richtte zich tegen een ambtelijk bestuurder van de gemeente Utrecht. Gezien de strekking van hoofdstuk 

negen van de Awb, is de betreffende klager doorverwezen naar de gemeente Utrecht. 

 

Klacht 5 

De klacht zag op de gunning en procedure ten aanzien van het Regionaal VerkeersManagement basismeetnet. De 

klacht is intern doorgezonden. 

 

Klacht 6 

De klacht ziet op de afscherming van gegevens op de website van de Regiotaxi. Het geconstateerde veiligheidshiaat is 

opgelost. Gewerkt wordt nog aan een verdere optimalisatie van de beveiliging van het boekingsgedeelte.  

 

Klacht 7 

De klager heeft te kennen gegeven dat met een dienstauto van de provincie schade is veroorzaakt aan zijn geparkeerde 

auto. De bestuurder, in casu een ambtenaar van de provincie Utrecht, zou het gezien hebben en bewust zijn 

weggereden zonder gegevens achter te laten. De betrokken ambtenaar heeft zijn excuus aangeboden en een bos 

bloemen gestuurd. De klacht is naar tevredenheid van de klager opgelost. 

 

 

                                                 
34

 Een klacht kan op de volgende manieren worden ingediend: per telefoon, e-mail, 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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Klacht 8 

De klager, zijnde een ambtenaar van de provincie Utrecht, zou geïntimideerd zijn door een andere ambtenaar van de 

provincie Utrecht. Omdat er geen ruimte was voor een oplossing in der minne zou de zaak op zitting worden gebracht. 

Vlak voor de zitting heeft klager zijn klacht, zonder opgaaf van reden, ingetrokken.  

 

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

 

Klachten 

Aantal in behandeling in 2015 

 

2015 

 

 

Klachten  

In behandeling 1-1-2015 0 

Ingediend in 2015 8 

Afgedaan/doorgezonden in 

2015 

7 

Doorgestuurd extern in 2015 1 

Doorgestuurd intern in 2015 1 

Ingetrokken in 2015 2 

Afgedane klachten  3 

In behandeling 1-1-2016 1 

 

 

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 

 

6.2. Nationale ombudsman 

Tegen een besluit betreffende de afhandeling van een klacht kan geen beroep worden ingesteld. Indien een klager van 

oordeel is dat zijn klacht onzorgvuldig is afgewikkeld kan de klager zijn beklag doen bij de Nationale ombudsman. Waar 

in het jaar 2014 nog drie klachten bij de Nationale ombudsman werden ingediend, werden er in 2015 zeven klachten 

over de provincie Utrecht bij de Nationale ombudsman ingediend. De Nationale ombudsman heeft alle zeven 

verzoekschriften afgedaan zonder deze in onderzoek te nemen. De verklaring daarvoor is dat de in paragraaf 6.1 

genoemde klachten veelal via de Nationale ombudsman bij de provincie bekend zijn gemaakt, waarna deze in handen 

zijn gesteld van de commissie.    
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7.   Aanbevelingen 
 

Bij de behandeling van een bezwaarschrift, toetst de commissie de kwaliteit van het bestreden besluit. Zo nodig neemt 

de commissie in haar advies een algemene of specifieke aanbeveling op. In het afgelopen jaar heeft de commissie ten 

aanzien van één bezwaarschrift vier aanbevelingen meegegeven aan GS. In het onderstaande wordt bekeken of - en 

hoe - gevolgtrekking is gegeven aan die aanbevelingen. Voorts benut de commissie dit hoofdstuk voor het doen van 

aanbevelingen in algemene zin. Ten slotte staat de commissie stil bij de ontwikkelingen ten aanzien van de 

Landschapsverordening provincie Utrecht 2011 (hierna ook te noemen: Landschapsverordening). Dit omdat de 

commissie in het jaar 2014 geconfronteerd is met bezwaarmakers die de Landschapsverordening zeer onbillijk vinden en 

een aantal bezwaarmakers inmiddels de verbindendheid van een aantal bepalingen in beroep/hoger beroep hebben 

aangevochten.   

 

Aanbevelingen uit advies gericht aan GS 

In de betreffende zaak is geadviseerd het bestreden besluit in stand te laten, onder nadere motivering. GS is aanbevolen 

om in de specifieke situatie: 

1) Snelheidsborden (maximumsnelheid 30 kilometer) op het fietspad te plaatsen, die voor alle gebruikers van het 

fietspad gelden; 

2) De middengeleider nabij het perceel van bezwaarmaker tien meter te verplaatsen; 

3) De middengeleider nabij het kruispunt Park Arenberg een aantal meters te verplaatsen; 

4) Te onderzoeken of er een ontheffing kan worden afgegeven voor het rijden op de busbaan op een stukje van de 

Utrechtseweg.  

 

Ten aanzien van de eerste aanbeveling heeft de afdeling te kennen gegeven dat de wettelijke snelheid op fietspaden 

voor bromfietsers 45 km/uur is en het geen doel treft om borden te plaatsen die een andere snelheid vermelden. Wel 

staat er bij elke toegang/inrit naar de parallelweg een aanduidingsbord 30 km/uur en bij het einde van de parallelweg 

naar de hoofdrijbaan ‘einde 30 km/uur’.  

 

Ten aanzien van de tweede aanbeveling heeft de afdeling te kennen gegeven dat de middengeleider nabij het perceel 

van bezwaarmaker volledig is verwijderd.  

 

Ten aanzien van de derde aanbeveling heeft de afdeling laten weten dat de betreffende actie nog niet is uitgevoerd. 

 

Ten aanzien van de vierde aanbeveling heeft de afdeling aangegeven dat er geen ontheffing kan worden verleend.   

 

Eén en ander heeft geleid tot een situatie waarmee bezwaarmakers uit de voeten kunnen.  

 

Algemene aanbevelingen 

 

Dossiers 

Het is de commissie in het verslagjaar een aantal malen gebleken dat de dossiers niet volledig zijn. Dit betekent dat 

verweerder het secretariaat van de commissie onnodig extra werk bezorgt. Voorts bestaat het risico dat het dossier ten 

tijde van de behandeling van het bezwaar, de hoorzitting en advisering niet volledig is. De commissie vraagt GS hier 

aandacht voor te hebben.  

 

Postregistratie 

Ten behoeve van de ontvankelijkheidstoets is het voor de commissie van belang vast te kunnen stellen wanneer een 

bestreden besluit verzonden is. De commissie wordt echter met enig regelmaat geconfronteerd met besluiten waarvan 

de verzenddatum niet te achterhalen is. Ook hiervoor vraagt de commissie uw aandacht.   

 

Terugkoppeling beslissing op bezwaar en eventuele vervolgprocedures 

Nu de commissie niet langer de beslissingen op bezwaar voorbereidt is zij voor, onder meer, het jaarverslag afhankelijk 

van de terugkoppeling van de afdelingen. De commissie moet vaststellen dat in het verslagjaar 2015 die terugkoppeling 

niet naar behoren is verlopen. Zij vraagt uw aandacht hiervoor. Voorts is gebleken dat het voor afdelingen kennelijk vaak 

moeilijk is om de gegevens ten aanzien van de voorlopige voorzieningen en (hoger) beroepszaken aan te leveren.  
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Termijnen 

Het is de commissie gebleken dat niet alle afdelingen evenveel waarde hechten aan het tijdig verzenden van de 

beslissing op bezwaar, dan wel het correct afhandelen van het bezwaar (bijvoorbeeld in de zin van het niet nemen van 

een beslissing op het bezwaar). De commissie vraagt u met nadruk aandacht te hebben voor deze constatering.  

 

Landschapsverordening 

Een welhaast steeds terugkerend thema is de toepassing van de Landschapsverordening. Veel bezwaarmakers achten 

deze zeer onbillijk. Een aantal bezwaarmakers heeft in beroep de verbindendheid van een aantal bepalingen uit de 

verordening aangevochten. Hoewel de Rechtbank Midden-Nederland hen eerder in het ongelijk had gesteld,
35

 is in 

oktober 2015 door de Rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan waarbij appelanten in het gelijk zijn gesteld.
36

 

In de zaak waarbij appelanten in het ongelijk zijn gesteld, is door appelanten hoger beroep ingesteld. In oktober 2015 

heeft er te dien aanzien een zitting plaats gevonden, de beslistermijn is echter voor de derde keer met zes weken 

verlengd. In de zaak waarbij appelanten in het gelijk zijn gesteld, hebben GS hoger beroep ingesteld. De uitspraak volgt 

nog. De commissie volgt de ontwikkelingen in deze en wacht de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State met belangstelling af.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Rechtbank Midden-Nederland UTR-14/4583 GEMWT V37 
36

 Rechtbank Midden-Nederland UTR 14/4345 PROWT V45 
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Bijlage A – 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 commissie 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. 
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Artikel 3 Benoeming en samenstelling 

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 commissie 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 commissie 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 B – 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 donderdag 9 april 2015.   
 
 

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: dhr. drs. P.J.V. de Reuver  
     mw. mr. C.J. Kiep (verslag) 
     mw. mr. I. van der Zee       
 
Afwezig met bericht van afzegging:  
 
Plaatsvervangend voorzitter:  dhr. mr. M.R. Poot  
Afdelingsmanager MAO:   mw. drs. N.A.M.C. Grimmius  
   
    

1. Opening en mededelingen 

 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 
 
    

2. Verslag jaargesprek 12 mei 2014 

 
Mevrouw Kiebêrt geeft aan dat de digitalisering van de procesdossier wennen is.  
 
Mevrouw Feith-Hooijer beaamt dit. Zij geeft aan dat het prettig is dat er ter zitting altijd een analoog dossier aanwezig is.    
 
Mevrouw Madunic laat weten dat de rechtbank nog niet digitaal werkt.  
 
Mevrouw Kiep geeft aan dat de provincie ten opzichte van andere provincies voorop loopt met betrekking tot de 
digitalisering van procesdossiers.   
 
Mevrouw Feith-Hooijer meldt dat er het afgelopen jaar weer een aantal bezwaarschriften gericht tegen besluiten op 
grond van de Lsv zijn geweest. Daarnaast heeft de Rechtbank Midden-Nederland in februari jl. een uitspraak over de Lsv 
gedaan.  
 
De voorzitter geeft aan dat wanneer er een lijn is uitgezet deze lijn ook gevolgd moet worden. De Lsv is van toepassing 
op het gebied dat zich bevindt buiten de grenzen van de bebouwde kom. Het onderwerp is al diverse malen in het 
college aan de orde geweest.    
 
Mevrouw Feith-Hooijer geeft te kennen dat de Lsv voor burgers soms moeilijk te begrijpen is. Zij verwijst daarbij naar één 
van de vermeldenswaardige zaken die in het jaarverslag is opgenomen. 
 
De heer Goedhart wijst er op dat door de Lsv het landschap in de provincie Utrecht er anders uitziet dan in andere 
provincies.    
 
De voorzitter constateert dat er geen inhoudelijke opmerkingen op de tekst van het verslag van het jaargesprek zijn. Het 
verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
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3. Vaststelling conceptjaarverslag Awb-adviescommissie van PS en GS 2014 

 
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over het concept jaarverslag van de Awb-adviescommissie van PS en GS 
(hierna te noemen: het jaarverslag). Hij geeft aan dat de opmaak van het definitieve verslag nog zal worden aangepast. 
Er zullen foto’s aan het verslag worden toegevoegd en de tabellen worden vervangen door diagrammen.  
 
Als blijkt dat er geen vragen en opmerkingen over het conceptjaarverslag zijn, vraagt de voorzitter wat voor beeld de 
voorzitters van het besluitvormingsproces van de provincie hebben.  
 
Mevrouw Feith-Hooijer geeft aan dat de kwaliteit van de besluiten goed is. Dit geldt ook voor de kwaliteit van de 
verweerschriften. Gezien het aantal besluiten op jaarbasis is het aantal ingediende bezwaarschriften gering.  
 
Mevrouw Madunic laat weten dat de ambtenaren betrokken en meedenkend zijn. 
 
Mevrouw Kiebêrt geeft te kennen aan dat er goede verweerschriften worden opgesteld door de behandelend 
ambtenaren.  
 
Mevrouw Feith-Hooijer meldt aan dat het vorig jaar druk was in verband met de afwikkeling van bezwaarschriften gericht 
tegen de vergunningen die aan veehouderijen zijn verstrekt op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. Zij vraagt of 
er bij andere provincies ook zoveel bezwaarschriften zijn ingediend.  
 
De voorzitter geeft aan dat het aantal ingediende bezwaarschriften te maken heeft met het landschap in de provincie.  
 
De heer Goedhart laat weten dat het aantal ingediende bezwaarschriften bij de andere verschillende provincies 
vergelijkbaar is.  
 
De voorzitter bedankt de ambtelijke ondersteuning voor haar inzet in het afgelopen jaar.  
 
De heer De Reuver geeft aan dat het secretariaat altijd opzoek is naar mogelijkheden om het werkproces te verbeteren. 
 
Mevrouw Feith-Hooijer geeft aan dat mevrouw Kiep in PLEIO een map heeft aangemaakt voor het delen van 
interessante jurisprudentie.   
 

4. Rondvraag 

 
Mevrouw Madunic vraagt of haar bijdrage aan het jaarverslag gedeclareerd kan worden.   
 
De heer Goedhart geeft aan dat deze vraag zal worden uitgezocht.  
 
De voorzitter laat weten dat de komende periode de benoemingstermijn van twee voorzitters aflopen. Hij vraagt of de 
voorzitters aanbevelingen hebben voor de wervings- en selectieprocedure.  
 
Mevrouw Kiebêrt geeft aan dat het belangrijk dat de nieuw te werven voorzitters zich bewust zijn dat de 
bezwaarschriftenprocedure een volledige heroverweging is. Goede politiek-bestuurlijke sensitiviteit is belangrijk.  
 
Mevrouw Madunic geeft te kennen aan dat het belangrijk is dat de nieuwe voorzitters juristen zijn die goed kunnen 
samenwerken, luisteren en zowel mondeling als schriftelijk sterk zijn.    
 

5. Afsluiting 

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




