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7LWHO � benoemingen in de Awb-adviescommissie PS
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In de Verordening beroep, bezwaar en klachten is de instelling van een Awb-adviescommissie PS
voorgeschreven. Haar voorzitters zijn extern. Voorgesteld wordt dezelfde personen te benoemen als voorzitter
zijn van de Awb-adviescommissies voor gedeputeerde staten.

De leden, zes, worden benoemd uit uw midden.
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Verordening van provinciale staten van Utrecht/Besluit van 8 september 2003 houdende benoemingen
in de Awb-adviescommissie PS

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van hun voorzitter, nummer PSU000040i;

Gelet op de artikelen 5, tweede lid, en 7, tweede lid, van de Verordening bezwaar, beroep en klachten
provincie Utrecht 1996;

Besluiten:

$UWLNHO��
1. Als voorzitter en lid van de Awb-adviescommissie PS worden benoemd:

a. voor personele rechtspositie en niet elders ingedeelde zaken:
de heer drs. S. Gerritsen te Nijmegen,
plaatsvervanger: mevrouw dr. mr. A.G. Veldman te Amsterdam;

b. voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting:
de heer mr. T. van Veen te Den Haag,
plaatsvervanger: de heer drs. S. Gerritsen;

c. voor milieu en waterstaat:
de heer mr. drs. A. Reinders te Deventer,
plaatsvervanger: de heer mr. T. van Veen;

d. voor wegen, vekeer en natuurbescherming:
de heer mr. T. van Veen te Den Haag
plaatsvervanger: de heer mr. drs. A. Reinders;

e. voor welzijn, economie en bestuur:
de heer mr. drs. A. Reinders te Deventer,
plaatsvervanger: de heer drs. S. Gerritsen.

2. De onder a bedoelde benoemingen zijn van kracht tot en met 16 januari 2007.

3. De onder b tot en met e bedoelde benoemingen zijn van kracht tot en met 16 januari 2005.
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Als leden van de commissie worden benoemd:

…………………..
plaatsvervanger: ……………………

(6 leden)

$UWLNHO��
Dit besluit treedt in werking met de vaststelling ervan.

Voorzitter,

Griffier,
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Aan Provinciale Staten,

Krachtens de Verordening bezwaar, beroep en klachten benoemt u de voorzitters en zes leden van uw
Awb-adviescommissie, op voorstel van uw voorzitter na overleg met het seniorenconvent. De
verordening moet nog worden aangepast aan de dualisering. De aanpassing is in voorbereiding.
De kans dat na de dualisering nog bezwaar- of beroepschriften bij u zullen worden ingediend is niet
groot, maar ook niet geheel uitgesloten. De commissie dient dus te blijven bestaan. Daarbij komt dat
de commissie ook is belast met de behandeling van klachten. Formele klachten komen slechts enkele
malen per jaar voor en kunnen vaak door de voorzitter zelfstandig worden afgehandeld, maar ook
hiervoor moet de commissie beschikbaar blijven.

De bij dit besluit te benoemen voorzitters zijn dezelfden als voor de Awb-adviescommissies van
gedeputeerde staten. Hun hier voorgestelde zittingstermijnen zijn  eveneens gelijklopend.

De zittingtermijnen van de leden uit uw midden zijn in de verordening bepaald. Zij lopen gelijk met de
zittingstermijnen van de betrokkenen in uw staten.

Voorzitter, Mr B. Staal

Griffier, drs. W.L.F. van Herwijnen
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