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Samenstelling van de commissies 
 

1 Dit jaarverslag is opgesteld door het Awb-secretariaat op basis van het commentaar van de voorzitters van de Awb-
adviescommissies. Het jaarverslag wordt uitgebracht aan gedeputeerde staten en provinciale staten, aan wie de 
commissies op grond van het Besluit adviescommissie bezwaarschriften GS resp. de Verordening bezwaar, beroep en 
klachten provincie Utrecht 1996 adviseren.  
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1. Voorwoord (van een commissievoorzitter) 
 

Voor u ligt het verslag over 2005 van de Commissie voor de bezwaarschriften. 
 
In dit verslag wordt in de eerste plaats nog eens aangegeven welke procedure wordt gevolgd bij 
bezwaren en klachten tegen besluiten van de provinciale bestuursorganen en tegen klachten jegens 
bestuurders en ambtenaren van de provincie. 
 
Voorts treft u de nodige cijfers aan over de behandelde zaken. 
 
Een zorgvuldige en vooral tijdige behandeling van bezwaarschriften en/of klachten is een 
wezenlijk onderdeel van het democratisch proces. 
 
De afstand tussen bestuur en bestuurden is zeker op provinciaal niveau groot. 
Toch kunnen beslissingen van het provincie bestuur diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer 
van de inwoners van de provincie. 
Denk aan beslissingen over het verplaatsen van woonschepen, het milieuvergunningenbeleid en 
het al dan niet verstrekken van subsidies. 
 
De commissie beseft haar verantwoordelijkheid ten volle. 
 
Het voordeel van een bezwaarschriftencommissie is, dat de nodige tijd kan worden uitgetrokken 
het betreffende dossier nog eens goed tegen het licht te houden. 
Burgers moeten het gevoel krijgen serieus genomen te worden. 
 
De commissie kijkt in haar adviezen naar zowel de rechtmatigheid als naar de doelmatigheid van 
het bestreden besluit. 
Omdat ook steeds een vertegenwoordiger van de bestuursorganen, vrijwel altijd gedeputeerde 
staten, aanwezig is kan tevens worden nagegaan of een oplossing van het probleem kan worden 
gevonden. 
Deze benadering sluit aan bij de eerste stappen op weg naar een mediation traject. 
 
Volgend jaar zullen enkele resultaten kunnen worden geboekt bij de verdere stroomlijning van het 
werk van de commissie. 
Bredere inzetbaarheid van de leden is zo'n punt. 
 
Stevig zal moeten worden ingezet op het halen van de termijnen. 
De resultaten op dit punt zijn nog niet voldoende. 
 
Bijzondere aandacht vraagt de commissie voor de aanbevelingen aan het eind van het verslag. 
 
Tenslotte spreek ik graag mede namens mijn collega voorzitters mijn waardering uit voor de 
deskundigheid, betrokkenheid en inzet van de secretariaatsmedewerkers. 
 
drs. Jan Hein Boone 
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2. Inleiding 
 
Het jaarverslag 2005 is gebaseerd op artikel 9 van het Besluit adviescommissie bezwaarschriften 
GS2. Hierin is bepaald dat gedeputeerde staten een register bijhouden van ingediende 
bezwaarschriften, van de beslissingen daarop, van ingestelde beroepen en van de uitspraken 
daarop. Verder is in dit artikel geregeld dat GS hierover jaarlijks verslag uitbrengen.   
Het verslag is voorts gebaseerd op artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Daarin wordt registratie en publicatie van schriftelijke klachten voorgeschreven.  
 
Op grond van artikel 175 van de Provinciewet heeft de Commissaris van de Koningin de taak toe 
te zien op een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften en een zorgvuldige behandeling van 
klachten door het provinciebestuur. Volgens de taakverdeling binnen gedeputeerde staten heeft de 
Commissaris van de Koningin de portefeuille juridische zaken. Daarmee ressorteert het Awb-
werk in algemene zin onder zijn verantwoordelijkheid. De wijze waarop de Commissaris aan zijn 
zorgplicht invulling geeft, kan blijken uit het door hem uit te brengen burgerjaarverslag. In dat 
jaarverslag wordt ook aandacht besteed aan de behandeling van de bezwaarschriften en klachten. 
 

3. De commissies 
 
In het verslagjaar 2005 was het Besluit Awb-adviescommissies GS3 van kracht. In dit besluit resp. 
de Verordening bezwaar, beroep en klachten provincie Utrecht 1996 is de werkwijze van de Awb-
adviescommissies GS resp. de Awb-adviescommissie PS en de klachtencommissie geregeld. 
De Awb-adviescommissies adviseren GS over een te nemen beslissing op een ingediend 
bezwaarschrift. De provincie Utrecht kent vijf adviescommissies voor de behandeling van 
bezwaren tegen beslissingen van gedeputeerde staten. In 2005 is een aanzet gegeven tot het 
samenvoegen van deze vijf commissies tot één commissie, waarvan alle leden in principe elk type 
bezwaarschrift zullen behandelen. Bij de inwerkingtreding van het nieuwe Besluit 
adviescommissie bezwaarschriften GS in 2006 heeft deze samenvoeging zijn beslag gekregen.    
Daarnaast bestaat er één adviescommissie voor de behandeling van bezwaren tegen beslissingen 
van provinciale staten. Deze commissie behandelt tevens klachten over provinciale bestuurders en 
ambtenaren. De bijlage geeft een overzicht van de commissies en hun samenstelling. 
 
De commissies hebben elk een onafhankelijke voorzitter, als bedoeld in artikel 7:13 Awb. Zij 
worden voor een periode van vier jaar benoemd. Herbenoeming kan één keer plaatsvinden. In 
2005 zijn drie nieuwe voorzitters benoemd.  
De commissies voor de bezwaren tegen GS-besluiten bestaan verder uit ambtelijke leden. In 2005 
is de discussie gevoerd over het instellen van commissies volledig bestaande uit externen. De 
reden daarvan is dat ambtelijke deelname aan de commissies een groot beslag legt op de formatie 
van de betrokken diensten. Dat beslag heeft er tevens toe geleid dat er ook in 2005 een tekort aan 
commissieleden bestond. De discussie over een volledig externe commissie zal naar verwachting 
in 2006 worden afgerond. 
 
In de commissie voor de bezwaren tegen PS-besluiten en de klachtenbehandeling hebben naast de 
onafhankelijke voorzitter zes statenleden zitting.  

 
2 Besluit van 4 april 2006, nr. 2006CGC000105i, inwerkinggetreden met ingang van 1 april 2006.  
In het verslagjaar 2005 was het eerdere Besluit Awb-adviescommissies GS van kracht.  
3 Zie vorige voetnoot. 
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De commissies stellen de bezwaarmaker in principe in de gelegenheid om te worden gehoord. 
Voor de hoorzitting wordt tevens een vertegenwoordiger van GS of PS uitgenodigd. Vervolgens 
adviseren de commissies GS respectievelijk PS over de door hen te nemen beslissing op het 
bezwaarschrift. In het kader van die advisering beoordeelt de commissie - uitgaande van een 
ontvankelijk bezwaarschrift - zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid van het bestreden 
besluit. Uitgangspunt is een volledige heroverweging van het besluit in de bezwaarfase.  
 
De commissies zenden hun advies aan GS of PS. Tevens zenden zij ter kennisname een afschrift 
aan de betrokken dienst. In de regel zullen GS respectievelijk PS het advies overnemen. Omdat 
het geen bindend advies betreft, kan het voorkomen dat in de beslissing op bezwaar van het advies 
wordt afgeweken. Dit zal met name het geval zijn wanneer GS respectievelijk PS van oordeel zijn 
dat zwaarwegende belangen daartoe aanleiding geven.  
 
Een commissiesecretariaat, bestaande uit vier ambtelijke secretarissen (3,2 fte), heeft de 
commissies ondersteund. Medio 2005 heeft een van de secretarissen (1 fte) de provincie verlaten. 
Vanaf oktober is zij deels vervangen door een inhuurkracht. Tevens is de werkwijze van het 
secretariaat tegen het licht gehouden en zijn in overleg met betrokkenen voorstellen gedaan voor 
een verdere stroomlijning van de bezwaarschriftenprocedure. Deze moet tot gevolg hebben dat de 
secretariaatswerkzaamheden door de drie resterende secretarissen kunnen worden afgedaan en wel 
zoveel mogelijk binnen de wettelijke termijnen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de nieuwe 
werkwijze in april 2006 volledig zijn ingevoerd.  
 

4.  De bezwaarschriften  

4.1 De cijfers 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal in 2005 behandelde bezwaarschriften. Om 
een vergelijking gemakkelijker te maken, staan de corresponderende cijfers over het jaar 2004 
tussen haakjes vermeld. 
 

Aantal in 
behandeling 
op 1-1-05 

Aantal 
ingediend in 

2005 

Aantal 
intrekkingen 

in 2005 

Aantal 
besluiten in 

2005 

Aantal niet-
ontvankelijk 

Aantal 
gegrond 

Aantal 
ongegrond 

Aantal in 
behandeling op 

1-1-06 

totaal 
 

53 (29) 
 

127 (108) 30 (28) 
 

80 (56) 
 

7 (8) 
 

14 (6) 
 

59 (42) 
 

70 (53) 
 

Het aantal ontvangen bezwaarschriften gericht aan GS in 2005 ligt iets hoger dan in 2004, 
namelijk 127 tegen 108. Ook het aantal aan het eind van het jaar nog in behandeling zijnde zaken 
is toegenomen van 53 naar 70. Deze toenamen vinden voornamelijk hun oorzaak in het feit dat de 
dienst Ruimte en Groen met name in de tweede helft van 2005 een aanzienlijk aantal 
(handhavings)besluiten in het kader van de Verordening bescherming natuur en landschap 
provincie Utrecht 1996 heeft doen uitgaan (37 in 2005 tegen 7 in 2004).  
 
Het aantal beslissingen op bezwaar laat eveneens een stijgende lijn zien: 56 in 2004 tegen 80 in 
2005. Het aantal ingetrokken bezwaarschriften bleef nagenoeg gelijk, te weten 30 tegen 28. Het 
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aantal (al dan niet op ondergeschikte onderdelen) gegrond verklaarde bezwaarschriften is in 2005 
ten opzichte van het jaar daarvoor gestegen van 6 naar 14.  
 
Evenmin als in 2004 zijn er in 2005 bezwaarschriften gericht aan PS ontvangen.  
 
In het bovenstaand overzicht ontbreken de 160 Fuwaprov-bezwaarschriften. Deze zijn begin 2005 
binnengekomen. Het horen en de advisering zijn gedaan in de periode maart tot en met juli door 
een apart daarvoor in het leven geroepen commissie. Deze is ondersteund door extern 
aangetrokken secretarissen.  

4.2 Ingestelde beroepen 
 
In het kader van de juridische kwaliteit wordt het van belang geacht dat inzicht wordt gegeven in 
de uitkomst van beroepsprocedures. Daarom geeft het jaarverslag eveneens een overzicht van het 
aantal beroepszaken en de uitkomst van de rechterlijke uitspraken4. Tevens wordt bekeken of 
hieruit leerpunten voor de organisatie en de commissies zijn af te leiden. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van beroepen in 2005 ingestelde beroepen. Ook hierbij 
staan de corresponderende cijfers over het jaar 2004 tussen haakjes vermeld. 
 

Aantal in 
behandeling op 

1-1-05 

Aantal 
ingediend in 

2005 

Aantal 
ongegrond 

Aantal 
ingetrokken 

Aantal gegrond Aantal niet-
ontvankelijk 

Aantal in 
behandeling op

1-1-06 

totaal 
 

14 (8) 
 

12 (19)  
 

7 (7) 
 

2 (0) 
 

4 (3) 
 

0 (3) 
 

13 (14) 
 

In zijn uitspraak van 28 september 2005 heeft de ABRS geoordeeld over de aard van het besluit 
tot goedkeuring van het Faunabeheerplan o.g.v. de Flora- en faunawet (Ffw). GS hadden op 
advies van de commissie het bezwaar terzake niet-ontvankelijk verklaard, omdat de goedkeuring 
van het plan gelijk moest worden gesteld aan de vaststelling van beleidsregels. De Rechtbank 
Utrecht heeft die beslissing in stand gelaten. De ABRS heeft beslist dat het bezwaar weliswaar 
terecht niet-ontvankelijk is verklaard, maar dat dit op andere gronden had moeten gebeuren. 
Volgens de ABRS moet het besluit tot goedkeuring worden aangemerkt als een beslissing inzake 
de procedure ter voorbereiding van een besluit (artikel 6:3 Awb). Uitzonderingen daargelaten is 
een dergelijke beslissing geen besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt.  
 
In de uitspraak van 1 december 2005 heeft de rechtbank een tweetal beroepen betreffende de Ffw 
gegrond verklaard. Op grond van de Ffw kan ter voorkoming van belangrijke schade aan 
gewassen slechts ontheffing worden verleend van het verbod op het doden etc. van beschermde 
inheemse diersoorten, wanneer er - onder meer - geen andere bevredigende oplossing is. De 
rechtbank heeft geoordeeld dat de concrete dreiging van belangrijke schade onvoldoende is 
onderbouwd. Een verwijzing naar in het Faunabeheersplan genoemde schadecijfers betreffende 
andere postcodegebieden dan waarvoor de ontheffing is verleend, is wat dat betreft ontoereikend. 
Bovendien heeft het college niet zelf beoordeeld of voldaan is aan het vereiste dat er geen andere 
bevredigende oplossing bestaat. Het college had die beoordeling niet aan de ontheffinghouders 
mogen overlaten, aldus de rechtbank.  
 
4 Rechtstreekse beroepen ten aanzien van primaire besluiten (zoal bijvoorbeeld mogelijk is tegen milieubesluiten) zijn 
niet in het overzicht opgenomen.  
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De Flora- en Faunawet is een relatief nieuwe wet, waarvan op onderdelen in de praktijk en aan de 
hand van uitspraken van de ABRS zal moeten blijken hoe deze moet worden geïnterpreteerd en 
toegepast.   
 
Op 13 juli 2005 heeft de rechtbank overwogen dat krachtens artikel 15.20 Wet milieubeheer 
(Wm) degene die zich door met name genoemde beschikkingen op grond van de Wm of andere 
milieuwetten voor kosten ziet gesteld, dan wel schade lijdt, een vergoeding kan worden 
toegekend, indien deze kosten redelijkerwijs niet voor zijn of haar rekening dienen te blijven. 
Deze kosten kunnen ook betrekking hebben op de kosten van deskundige bijstand, waaronder 
kosten van juridische bijstand die worden gemaakt voorafgaand aan de bezwaarfase. In de 
bezwaarfase vormt artikel 7:15, tweede lid, Awb het exclusieve toetsingskader. 
De rechtbank heeft geoordeeld dat de vergoeding van de juridische kosten voorafgaand aan de 
bezwaarfase ten onrechte is geweigerd.  
Het belang van deze uitspraak strekt zich ook uit naar de Verordening bescherming natuur en 
landschap provincie Utrecht (Vnl) aangezien artikel 9 van deze verordening artikel 15.20 Wm van 
overeenkomstige toepassing verklaart. 

4.3 Afwijken van het advies van de Awb-adviescommissie 
 
In 2005 zijn gedeputeerde staten bij het nemen van een besluit op het bezwaarschrift in drie 
gevallen (al dan niet op onderdelen) afgeweken van het advies van de commissie. In vijf gevallen 
heeft het college het advies van de dienst om contrair te gaan, niet gevolgd. De contraire zaken 
worden hieronder genoemd. 
 
Disciplinair ontslag 
Het besluit tot disciplinair ontslag van reclamant is genomen door de directeur van de dienst op 
basis van zijn algemeen mandaat. De commissie kwam tot de conclusie dat dit in strijd was met 
art. 10:3, eerste lid, Awb, omdat de bevoegdheid tot strafontslag zich naar haar aard niet leent 
voor mandatering. GS zijn hiervan afgeweken, maar hebben wel besloten het Organisatiebesluit 
zo aan te passen dat het college zelf voortaan beslist over ontslag als disciplinaire maatregel.  
 
Handhaving Vnl 
In het kader van een handhavingsactie gebaseerd op de Vnl heeft de commissie geadviseerd om - 
met het oog op de komende winterperiode - voor het aanpassen van de kleur van het woonschip 
een nieuwe begunstigingstermijn te geven tot 1 augustus 2006. Het college heeft die termijn 
echter niet overgenomen. De reden daarvan is dat de commissie in een eerdere min of meer 
soortgelijke situatie had geadviseerd de nieuwe termijn op 1 juni te laten eindigen.  
 
Wegvallen procesbelang 
Een derde geval waarin is afgeweken van het advies van de Awb-adviescommissie betreft een 
bezwaarschrift dat een derde belanghebbende heeft ingediend tegen een gedoogbesluit voor een 
composteerinrichting. Na vaststelling van het commissieadvies (strekkend tot 
ongegrondverklaring) is de nieuwe, geactualiseerde milieuvergunning voor het bedrijf in werking 
getreden en is het gedoogbesluit komen te vervallen. Dit had tot gevolg dat de indiener van het 
bezwaarschrift geen procesbelang meer had. De commissie hechtte er desondanks aan het reeds 
vastgestelde advies aan GS aan te bieden, om het langs die weg ook mogelijk te maken de 
indiener van het bezwaarschrift in kennis te stellen van haar inhoudelijke overwegingen ten 
aanzien van de zaak. Aldus werd voorkomen dat betrokkene uitsluitend een puur formeel besluit 
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zou ontvangen. Dat laatste achtte de commissie in dit geval onwenselijk. GS hebben het 
bezwaarschrift vervolgens niet-ontvankelijk verklaard.  
 

4.4  Beslistermijnen 
 
Het tijdig afdoen van bezwaarschriften blijft een aandacht vragend probleem. Hieronder de cijfers 
over 2005.  
 

Tijdig afgedaan 

Binnen de wettelijke termijn van  
14 weken 

 
Buiten de wettelijke termijn van 14 weken, maar 

op verzoek/met instemming van reclamant 

 
Niet tijdig afgedaan als gevolg van  

omstandigheden die de provinciale organisatie 
zijn aan te rekenen 

38% 
 

ongeveer 31% ongeveer 31% 

Het aantal niet tijdig afgedane zaken door omstandigheden die de provincie zijn aan te rekenen is 
ten opzichte van 2004 gestegen van 27% naar ongeveer 31%. Gelet op het grotere aantal wel 
afgehandelde zaken enerzijds en anderzijds de omstandigheid dat een fulltime ingewerkte kracht 
is vertrokken, een aantal Vnl-zaken vanwege de ingewikkelde problematiek veel tijd heeft 
gevergd, verweerschriften en aanvullende informatie door werkdruk bij de diensten niet altijd op 
tijd zijn ingediend, de moeilijkheid om in de vakantieperiode zittingen te plannen c.q. zaken bij 
GS aan te brengen, valt dat aantal nog mee. Het blijven er echter teveel. De kwaliteit van de 
besluiten is immers niet alleen afhankelijk van de inhoud van die besluiten en van het feit dat ze in 
rechte in stand blijven. Meeweegt dat de burger binnen een acceptabele termijn een beslissing op 
zijn bezwaarschrift ontvangt.  
De fuwaprov-bezwaarschriften waarop nog niet is beslist, zijn niet in het percentage van 31 
inbegrepen.  
 
Zoals hiervoor ook reeds onder punt 3 is aangegeven, zal de begin 2006 te implementeren nieuwe 
werkwijze ertoe moeten leiden dat meer bezwaarschriften tijdig worden afgehandeld. Deze 
werkwijze gaat uit van een zodanige planning van werkzaamheden dat binnen de wettelijke 
termijn van 10 weken na ontvangst van een bezwaarschrift daarop kan worden beslist. In 
bijzondere gevallen kan vervolgens nog gebruik worden gemaakt van de wettelijke 
verdagingstermijn van ten hoogste vier weken, wat aan betrokkenen schriftelijk –met opgave van 
redenen- wordt medegedeeld.    

5. Klachten 
 
Op grond van artikel 15 van de Verordening bezwaar, beroep en klachten provincie Utrecht 1996 
is de Awb-adviescommissie PS belast met de behandeling van klachten. 
In 2005 zijn drie klachten aan de orde geweest. 
 
In één geval is de klacht ingediend via de Nationale ombudsman. Zij betrof het niet tijdig 
behandelen van een aanvraag. Klager werd uitgenodigd voor een hoorzitting van de 
Klachtencommissie, maar gaf aan daar niet te zullen verschijnen. De klacht bleek gebaseerd op 
misverstanden. 
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In een ander geval klaagde een bedrijf over de deskundigheid van de sector die de 
vergunningverlening aan dat bedrijf verzorgde. Op zichzelf paste de klacht binnen de context van 
de landelijke verbetering van de milieuhandhaving. Op verzoek van de Klachtencommissie is er 
opnieuw tussen het bedrijf en de sector gesproken. Er zijn afspraken gemaakt om verdere 
misverstanden te voorkomen. 
 
In het derde geval betrof het verbeteringen aan een provinciale weg, die naar de mening van 
klager niet met voldoende voortvarendheid werden aangebracht. Inmiddels is dat wel gebeurd. 
 
Daarnaast zijn enkele ongemotiveerde uitingen ontvangen over diverse zaken, zoals de veiligheid 
op straat naar aanleiding van een concreet geval. Deze zijn in het algemeen in een persoonlijk 
contact tussen de klager en de secretaris van de klachtencommissie opgelost.  
 

6. (Pre)Mediation 
 
Een nieuwe, nog in ontwikkeling zijnde vorm van geschillenbeslechting die van nut kan zijn in 
het kader van de afhandeling van bezwaarschriften, is mediation. Bij andere overheidsorganen is 
hiermee met enig succes geëxperimenteerd. 
 
In 2005 zijn een aantal cases beoordeeld op hun mediationwaardigheid. Ze zijn echter om 
uiteenlopende redenen niet aan een mediator voorgelegd. De onbekendheid met het fenomeen 
mediation binnen de organisatie heeft hierbij mede een rol gespeeld. 
In een cluster van zaken is de reclamant, nadat de commissie in een van die zaken al advies had 
uitgebracht, een voorstel voor mediation gedaan. De reclamant gaf er echter de voorkeur aan dat 
de zaken verder tussen haar gemachtigde en die van de provincie zouden worden afgehandeld. 
Onderlinge afhandeling heeft evenals in het geval van mediation het voordeel dat partijen er zelf 
uitkomen. 
 
Premediation gaat vooraf aan mediation. In de premediationfase wordt bijvoorbeeld vanuit de 
organisatie zelf telefonisch contact opgenomen met de reclamant. Bekeken wordt welke bezwaren 
reclamant precies heeft tegen een bepaald besluit. In een aantal gevallen blijkt de reclamant bereid 
om na een extra toelichting op het besluit het bezwaarschrift weer in te trekken. In het kader van 
de Wet bodembescherming is een aantal bezwaarschriften ingetrokken nadat van uit de dienst 
Water en milieu een nadere uitleg was gegeven over de milieugevolgen hiervan. Een persoonlijke 
benadering is hierbij belangrijk. In een aantal andere gevallen wordt het bezwaarschrift 
ingetrokken nadat een bemiddelingsgesprek heeft plaatsgevonden. Een voorbeeld hiervan is een 
gesprek tussen omwonenden van een afvalverwerkingsbedrijf en de directie van dit bedrijf. 
In 2004 is begonnen met deze aanpak. Ter vergelijking: in 2003 zijn 18 bezwaarschriften 
ingetrokken in 2004 en 2005 waren dit er respectievelijk 28 en 30. Deze aanpak lijkt dus succes te 
hebben. Het voordeel hiervan is dat een geschil tot een goed einde wordt gebracht met behulp van 
premediation, gemiddeld minder tijd kost dan het afdoen van een bezwaarschrift. En minstens zo 
belangrijk, bij premediation trekt reclamant op basis van vrijwilligheid zijn bezwaarschrift in. Bij 
het doen van een uitspraak op een bezwaarschrift is onduidelijk of reclamant inmiddels instemt 
met het besluit of zich hierbij althans kan neerleggen.  
Premediation kan de opmaat naar mediation zijn en ligt hier in geval van bemiddeling al dicht 
tegenaan. Zoals gezegd zijn er in 2005 geen ‘echte’ mediations ondernomen.  
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7. Aanbevelingen  
 
Algemene aanbevelingen 
 
Beleidsveld cultuur, reikwijdte advies Commissie podiumkunsten 
Aandacht wordt gevraagd voor het advies van de Commissie podiumkunsten dat over het 
algemeen bij de beslissing op subsidie-aanvragen wordt gevolgd. In overweging wordt gegeven 
om dit advies te beperken tot een artistiek-inhoudelijk oordeel (waarvoor deze 
deskundigencommissie met name is ingesteld) en de behandelend sector DCU zelf te belasten met 
de beoordeling van de andere aspecten van de aanvraag. Aldus blijft de beslissing op de aanvraag 
meer in handen van de provinciale organisatie wat de band met aanvragende instellingen kan 
versterken. 
 
Diversiteit gemeenten; informatieverstrekking 
Andere, meer algemene aandachtspunten voor het beleidsveld cultuur zijn:   
- onderkennen van het verschil in typen aanvragen voor kleine resp. grote gemeenten en waar 
nodig politiek bijsturen door het beleid aan te passen; 
- duidelijke informatieverstrekking over het vereiste dat een project waarvoor subsidie is 
gevraagd, qua opzet of uitvoering bijzonder moet zijn. 
 

Aanbevelingen naar aanleiding van zaken die in 2005 zijn afgedaan 

Subsidie - opgelegde verplichtingen 
In een specifieke situatie zijn aan de subsidieverlening verplichtingen verbonden die verband 
houden met het samengaan van de subsidieontvangende instelling met een andere organisatie. De 
verplichtingen hebben tot doel om het personeelsbestand en de administratie op orde te krijgen, 
maar grijpen naar de mening van de commissie te veel in in de interne bedrijfsvoering van de 
nieuwe organisatie. De commissie beveelt aan om bij subsidieverlening het doel dat met de 
subsidiegelden moet worden bereikt goed te omschrijven, maar de subsidieontvanger zoveel 
mogelijk vrij te laten in de wijze waarop dat doel wordt bereikt. De commissie concludeert dat de 
verplichtingen niet kunnen worden opgelegd. Artikel 4:38 Awb kan niet als basis dienen voor de 
verplichtingen, omdat een relatie met het doel van de subsidieverlening ontbreekt. Op advies van 
de commissie hebben GS het subsidiebesluit herroepen en is een nieuw besluit vastgesteld zonder 
de bestreden verplichtingen. 
 
Service aan subsidieaanvrager 
In een aantal subsidiezaken is het de commissie gebleken dat de motivering van het uitgebrachte 
deskundigenadvies (Commissie podiumkunsten) voor aanvragende gezelschappen niet steeds 
duidelijk is. Een duidelijker onderbouwing, met name op het onderdeel artistiek-inhoudelijke 
kwaliteit, kan misverstanden voorkomen en kan er ook toe leiden dat minder aanleiding wordt 
gezien voor het indienen van een bezwaarschrift. 
De commissie wijst verder op de discrepantie tussen de advisering door de deskundigencommissie 
en de beleving van de aanvrager. 
Ook beveelt de commissie aan om bij onduidelijkheden in de aanvraag extra informatie aan de 
aanvrager te vragen.  
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Ten aanzien van de aanvraagprocedure amateurkunst adviseert de commissie om te bezien of een 
meer gerichte handleiding bij het aanvraagformulier moet worden gevoegd en of daarin gewezen 
moet worden op de begeleiding die voor amateurgezelschappen beschikbaar is.  
Voorts merkt de commissie op dat in verweerschriften ten onrechte is gesuggereerd dat 
budgettaire redenen (bereiken subsidieplafond door reeds verstrekte subsidies) een heroverweging 
in de bezwaarprocedure onmogelijk maken. In voorkomende gevallen kan worden besloten een 
subsidieaanvraag tot een volgende tranche aan te houden (artikel 7 Verordening cultuurbeleid 
provincie Utrecht 1996).   
 
Vergoeding reiskosten - overgangsrecht 
In 2005 zijn beschikkingen genomen over de afbouw van de reiskostenvergoeding voor 
treinreizigers die verder dan 50 km van hun werk wonen. In enkele bezwaren die daartegen zijn 
ingediend is opgemerkt dat de brieven daarover erg moeilijk waren te begrijpen. De commissie 
was het daar mee eens. 
 
Toeslagen  
In een bezwaar tegen de terugvordering van een toeslag op het loon van een medewerker, heeft de 
commissie aanbevolen om, als een toeslag wordt toegekend, in het aanstellingsbesluit de 
grondslag voor toekenning van de toeslag te vermelden en te motiveren waarom de toeslag wordt 
toegekend. Hierdoor kan worden voorkomen dat er later twijfels ontstaan over de inhoud van de 
afspraken hierover. 
 
Vnl- ontheffingen- en handhavingsbeleid 
Sinds 2002 kent de Vnl verbodsbepalingen ten aanzien van het aanleggen van vaartuigen niet 
zijnde woonschepen en daarbij behorende voorzieningen. Alhoewel de Vnl aangeeft dat van alle 
verboden ontheffing kan worden verleend, bestaat er geen ontheffingenbeleid terzake. In de 
praktijk wordt elke aanvraag om een ontheffing afgewezen. Evenmin bestaat er een 
overgangsbeleid. Het gevolg is dat handhavend wordt opgetreden, zowel tegen nieuwe situaties 
als tegen situaties die reeds jaren lang - en tot 2002 legaal – hebben bestaan.  
De aanpak leidt tot nogal wat onbegrip bij de betrokken burgers, en daarmee tot veel 
bezwaarschriften. Voor wat betreft de handhaving overweegt de commissie dat het onterecht is 
dat de kosten van de bestuursdwang onder alle omstandigheden op de overtreder worden verhaald. 
De commissie meent dat - wanneer de overtreder geen enkel verwijt treft - die kosten voor 
rekening van de provincie behoren te blijven. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn, wanneer de 
illegale situatie is ontstaan, doordat de verbodsbepalingen zijn ingevoerd.  
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Bijlage 

 

Samenstelling van de Awb-adviescommissie GS in 2005 

 
Maatschappij, Economie en Cultuur
voorzitter: mr. drs. A.J.G. Reinders (tot 7 februari 2005) 
 mw mr. W.N. Herweijer (m.i.v. 7 februari 2005) 
leden:  R. Blauw (tot 1 oktober 2005) 
 mr. F.A. Linthorst (tot 19 juli 2005) 
 drs. G. de Kruif (m.i.v. 19 juli 2005)  
 
Ruimte en Groen
voorzitter: mr. T. van Veen (tot 7 februari 2005) 
 mr. A. van Kats (m.i.v. 7 februari 2005) 
leden: mr. D.M.D. van Cooten  
 ing. R. Jonge Poerink  

mw. mr. I. Homan  
mw. drs. S.A. Veldhuis (tot 1 december 2005)  

 
Water en Milieu
voorzitter: drs. A.J.G. Reinders (tot 7 februari 2005) 

drs. J.H. Boone (m.i.v. 7 februari 2005)  
leden: mw. mr. drs. M.J.W. Braam  
 mr. F. Kluitmans  
 
Wegen, Verkeer en Vervoer
voorzitter: mr. T. van Veen (tot 7 februari 2005) 
 mr. L.P.A. van Kats (m.i.v. 7 februari 2005) 
leden: mw. mr. E.E.J. Boiten (tot 1 oktober 2005) 
 mr. B. Ronteltap (m.i.v. 22 november 2005)  
 
Personele rechtspositie en niet elders ingedeelde zaken
voorzitter: drs. S. Gerritsen   
 mw. dr. mr. A.G. Veldman (functiebeschrijving en -waardering)   
leden: mr. A.W. Dennebos  

mw. mr. I. Homan  
 
Awb-adviescommissie PS / Klachtencommissie

voorzitters: dhr. Gerritsen ; 
 mw. Herweijer en de hh. Boone en Kats  
 
leden:  mw. H. Nap (CDA)   
 dhr. P. Seldenrijk (CDA)  
 mw. mr. K.J. Fokker (PvdA)  
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dhr. H. Hooijer (VVD)  
 dhr. drs. B. Nugteren (GL)  
 dhr. ir. B.A. Witteman (SP)  

 
plv. leden: dhr. J. Konijnenbelt (CDA)  
 mw. P. Doornenbal – van der Vlist (CDA) 
 dhr. mr. J.G.M. Reerink (PvdA)  
 dhr. drs. A.J. Ditewig (VVD)  
 dhr. M. van de Groep (CU)  
 mw. G.B. van Keulen - Saenger (D66) 
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