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 Van Bergen

7LWHO � Besluit van provinciale staten tot wijziging van de Verordening rechtspositie staten en commissieleden

,QKRXGVRSJDYH
Ontwerpbesluit pag. 3

Toelichting pag. 5

Bijlage(n): -

,QOHLGLQJ
In de provinciewet is in hoofdstuk V “De commissies” en hoofdstuk VI “Geldelijke voorzieningen ten behoeve
van de leden van provinciale staten en de commissies” een regeling opgenomen die is uitgewerkt in de
Verordening rechtspositie staten- en commissieleden provincie Utrecht 1994. Deze wettelijke regelingen zijn er
gekomen om het betalen van vergoedingen te normeren en om wildgroei van vergoedingen te voorkomen.

Gedeputeerde staten kunnen, als dit voorstel wordt aangenomen, aan de onafhankelijke voorzitter en de
vertegenwoordiger van de VVAV als leden van de Adviescommissie nazorg gesloten stortplaatsen provincie
Utrecht een vergoeding verstrekken.
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%HVOXLW
%HVOXLW�YDQ�SURYLQFLDOH�VWDWHQ�YDQ�8WUHFKW�YDQ����PHL������WRW�ZLM]LJLQJ�YDQ�GH�9HURUGHQLQJUHFKWVSRVLWLH�VWDWHQ��HQ�FRPPLVVLHOHGHQ�SURYLQFLH�8WUHFKW������PHW�KHW�RRJ�RS�KHW�YHUVWUHNNHQYDQ�YHUJRHGLQJHQ�DDQ�OHGHQ�YDQ�GH�$GYLHVFRPPLVVLH�QD]RUJ�JHVORWHQ�VWRUWSODDWVHQ�SURYLQFLH8WUHFKW�

3URYLQFLDOH�VWDWHQ�YDQ�8WUHFKW�
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 1 april 2003, dienst WEM, nummer 2003WEM001338i

Gelet op de artikelen 93 en 94 van de Provinciewet;

EHVOXLWHQ
Artikel I
In artikel 12, eerste lid wordt na g toegevoegd:
h. de voorzitter, onderscheidenlijk de vertegenwoordiger van de Vereniging voor Afvalverwerkers als lid, van de
Adviescommissie nazorg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht: 295,- onderscheidenlijk 230,- per
vergadering.

Artikel II
Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 december 2002.

Voorzitter,

Griffier,
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 7RHOLFKWLQJ
Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW
Het verstrekken van een vergoeding aan de onafhankelijke voorzitter, respectievelijk de vertegenwoordiger van
de Vereniging voor Afvalverwerkers als leden van de Adviescommissie nazorg gesloten stortplaatsen provincie
utrecht van respectievelijk 295,- en 230,-.

$UJXPHQWHQ
In de provinciewet is in hoofdstuk V “De commissies” en hoofdstuk VI “Geldelijke voorzieningen ten behoeve
van de leden van provinciale staten en de commissies” een regeling opgenomen die is uitgewerkt in de
Verordening rechtspositie staten- en commissieleden provincie Utrecht 1994. Deze wettelijke regelingen zijn er
gekomen om het betalen van vergoedingen te normeren en om wildgroei van vergoedingen te voorkomen.

Op grond van de Wet milieubeheer is de provincie o.m. verantwoordelijk voor de nazorg bij stortplaatsen die na
01-09-1996 zijn gesloten. Om de gelden te verkrijgen die daarvoor nodig zijn, wordt een heffing opgelegd aan de
beheerder van de stortplaats. De wet bepaalt verder, dat gedeputeerde staten een Nazorgfonds opricht dat die
gelden beheert. Op 20-11-2001 hebben gedeputeerde staten het Reglement Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
provincie Utrecht vastgesteld en daarmee per 1-1-2002 het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht
in het leven geroepen. In het Fonds is ondermeer een Adviescommissie nazorg gesloten stortplaatsen voorzien.

De voorzitter en de leden van de adviescommissie worden door gedeputeerde staten benoemd en ontslagen. De
adviescommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, één vertegenwoordiger van elke exploitant van de
betrokken stortplaatsen en één vertegenwoordiger van elke grondeigenaar waarop zich een gesloten stortplaats
bevindt. Indien de adviescommissie naast de voorzitter slechts bestaat uit de vertegenwoordiger van één
exploitant of één eigenaar wordt de adviescommissie aangevuld met een vertegenwoordiger vanuit de
Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV).

Gedeputeerde staten kunnen, als dit voorstel wordt aangenomen, aan de onafhankelijke voorzitter en de
vertegenwoordiger van de VVAV een vergoeding verstrekken. De vertegenwoordigers van de exploitanten en
eigenaren komen niet voor deze vergoeding in aanmerking, aangezien zij direct belanghebbenden zijn.

In het algemeen wordt als norm gehanteerd dat een vergoeding wordt verstrekt op grond van artikel 10 van de
verordening (de vergoeding die statenleden ontvangen per commissievergadering). Dit bedrag kan hoger gesteld
worden op grond van het feit dat meer dan de gebruikelijke activiteiten moeten worden ontplooid. Dit geldt
volgens ons voor de onafhankelijke voorzitter van de adviescommissie. Voor de voorzitter wordt daarom
aangesloten bij de vergoeding die de voorzitter van de van de commissie voor de beleidsaudits ontvangt: 295,-.
Op verzoek van de adviescommissie om de vertegenwoordiger van de VVAV een vergoeding overeenkomstig
de voorzitter van de adviescommissie, wordt aan de vertegenwoordiger van de VVAV een vergoeding toegekend
van tweemaal de vergoeding die een lid van de provinciale klachtencommissie ontvangt: 230,-.
Op deze wijze blijft een verschil bestaan tussen de vergoedingen van de voorzitter en de vertegenwoordiger van
de VVAV, wat billijk lijkt gezien de activiteiten. De vergoedingen van de leden van de adviescommissie worden
indirect betaald door de exploitanten van de stortplaatsen door middel van de heffing.

.DQWWHNHQLQJHQ
-

)LQDQFLsQ
De vergoedingen van de leden van de adviescommissie worden indirect betaald door de exploitanten van de
stortplaatsen door middel van een heffing.

5HDOLVDWLH
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In artikel II is tenslotte bepaald dat dit besluit met terugwerkende kracht in werking treedt per 1 december 2002.
Dit met het oog op het feit dat de adviescommissie in deze maand voor het eerst is bijeengekomen.

&RPPXQLFDWLH
Het besluit inzake de wijziging van de Verordening rechtspositie staten en commissieleden zal aan de
Adviescommissie nazorg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht worden medegedeeld.

%LMODJHQ
-

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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